
– Honnan jöttél Télapó?
– Hóországból, hol a hó
hegyvastagnyi takaró,
a tenger meg hat akó.
Jegesmedve barátom
varrta meg a kabátom.
Kibélelte bundával,
hogy az úton ne fázzam.
Szarvasomat befogtam,
szíves szóval biztattam:
"úgy szaporázd a lábad,
szél se érjen utánad."
Meseország (világos)
Hóországgal határos.
S Meseországból az út
egyenesen ide fut.
Szerencsémre nyitva volt,
útközben egy mesebolt.
Jöttek elém tündérek,
megkérdezték mit kérek.

Gazdag Erzsi: 

Honnan jöttél Télapó

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelôdomb

A  f a l u k ö z ö s s é g  h a v o n t a  m e g j e l e n ô  h í r l a p j a
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3. oldal

8. oldal

5. oldal

7. oldal

Az elsô év eredményei
Gyorsan telik az idô, 2006. október közepén állt fel az új képviselôtestü-
let, s az elsô hetek tájékozódását követôen rögtön elkezdtük a munkát.
Ennek már egy éve, ami feltétlenül elegendô idô ahhoz, hogy visszate-
kintsünk az eltelt idôszakra.

Elkészült a mûfüves futballpálya
Nemcsak elkészült, de november 10-én átadásra is került a mûfüves
focipálya, melyrôl elmondhatjuk, hogy az eddigi legnagyobb helyi
összefogás segítségével valósult meg. 

Hamarosan átadják az új
tornatermet!

A tervek szerint december 22-én, 10 órakor 
lesz a megnyitó.

Ismét Pelles kiállítás Telkiben
November 30 - december 2. között a Fô utca 20. szám alatti Báder-
Magyar ház lesz ismét a helyszíne a Telkiben élô neves képzômûvész,
Pelles Róbert kiállításának.

9. oldal

A hónap növénye – a fenyô
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(A beszámolók nem terjednek ki minden napirendi pontra,
a legfontosabb közlendôket tartalmazzák. További informá-
ciók megtalálhatóak a község honlapján a www.telki.hu cí-
men, vagy érdeklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál
ügyfélfogadási idôben.)

2007. október 16.2007. október 16.
ZöldÚt projekt, intézményi beszámolók, kerékpárút 

Az ülésen elsôként a BudaVidék Zöldút zsámbék-medencei
projektjének bemutatóját hallgathatták meg az érdeklôdôk. Ez
a szervezet a környezettudatos szemlélet nevében a régi termé-
szetes összekötôutak felélesztését tûzte ki céljául, támogatván
ezzel is az egészséges életmódot és a helyi identitás erôsödését.
Tervük, hogy az útvonalak kijelölését követôen útirányjelzô,
valamint településismertetô táblákkal segítik elô a turizmus
fejlôdését, elsôsorban a „nem motoros” közlekedés (gyaloglás,
kerékpározás, lovaglás) támogatásával.
Az idei intézményi beszámolók keretében a Telki Óvoda ve-
zetôje elmondta, hogy az iskolai visszajelzések is azt tükrözik
vissza, hogy eredményes munka folyik az immáron egy éve
„Zöld óvoda” címet birtokló intézményben, s bár szûkösek az
anyagi keretek, az alapítványi támogatás sokat segített a hely-
zeten. Majer Györgyné azt is hozzátette, hogy mivel az óvodai
nevelés a játékon alapszik, ezért a gyerekek fejlettségétôl
függôen különbözô eszközökre van szükségük. Egy sokakat
érintô változásként - az amúgy is helyhiánnyal küszködô intéz-
ményben - 2010-tôl a jelentkezô gyermekeket már 3 éves kor-
tól lesznek kötelesek felvenni.
A Telki Általános Iskola nevében Pigniczkyné Lugos Ilona
igazgató kezdte a részletes beszámolót. Elmondta, hogy az
idén egy új tanteremmel, egy tanári szobával és egy új játszó-
térrel gazdagodott az intézmény. Büszkék arra, hogy az utóbbi
években kétszer is elnyerték az „Ökoiskola” címet, valamint
diákjaikra, akik a tanulmányi versenyeken remekül megállták
helyüket. Sok kulturális programot, kirándulást szerveztek
idén, és számos kistérségi programban is tevékeny részt vállal-
tak. Fontos, hogy az angol nyelv kiemelt szerepet kap az okta-
tásban, és szeretnék, ha a jövôben is a három legfontosabb jel-
szavuk szerint zajlanának a mindennapok az iskolában: munka,
élet, mûveltség.
Végül a képviselôk megállapodtak abban, hogy Páttyal és Bia-
torbággyal karöltve támogatják a települések közötti kerék-
párút megtervezését, melynek önrésze várhatóan három milló
forint lesz.

2007. november 12.2007. november 12.
Falunk egészségügyi szolgáltatásainak helyzetérôl, valamint
az Óvoda - Iskola: Út Európába Alapítvány mûködésérôl
szóló beszámoló, belterületi utak fejlesztésének támogatásá-
ra kiírt pályázat
A lakossági érdeklôdés nélkül zajló ülés a falunk egészségügyi
szolgáltatásainak helyzetérôl készült beszámolóval kezdôdött.
Ennek keretében elhangzott, hogy az itt lakók 30 százaléka 16
év alatti kiskorú. Nekik egy gyermekorvos, a felnôtteknek két
háziorvos áll rendelkezésükre, a legkisebbek egészségével pe-
dig két védônô foglalkozik. A jelenlegi Fô utcai rendelôt már
kinôtte a község, szakmai téren viszont megfelelô az ellátás.
Ezután elfogadták a Pénzügyi Bizottság jelentését az elmúlt
háromnegyed év gazdálkodásáról, valamint a jövô évi költség-
vetési koncepciót (részletesen olvasható lapunk hasábjain).
A következô fontos napirendi pontban a jelenlévôk meghall-
gatták az önkormányzat által létrehozott alapítványok (Óvo-
da - Iskola: Út Európába) mûködésérôl szóló beszámolót.
Számos beruházás valósult meg az elmúlt évben is az adófi-
zetôk egy százalékaiból, valamint felajánlásaiból. Ilyenek
voltak többek között az óvodai neveléshez szükséges játékok;
hozzájárult az alapítvány az iskolai játszótér megépítéséhez,
támogatta mindkét intézmény kirándulásait, a természeti
programokat, versenyeken induláshoz szükséges nevezési
pénzeket, az Erdei Iskolát, múzeumlátogatásokat, sportverse-
nyeket. Danóczy Balázs polgármester az ülésen külön köszö-
netet mondott Somlai Juditnak, az alapítvány kuratóriuma ed-
digi elnökének a hosszú éveken át végzett áldozatos munká-
jáért. A leköszönô elnök tisztségét és az ezzel járó feladatokat
Kolláth Klára vette át.
A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a belte-
rületi utak (jelen esetben a Kamilla, Barka, Áfonya utcák, va-
lamint a Napsugár utca, és az utóbbihoz kapcsolódó körfor-
galom) fejlesztésének támogatására kiírt pályázathoz szüksé-
ges határozatok elfogadását hosszas vita elôzte meg. A jelent-
kezéshez ugyanis 30 százalékos önrész szükséges, amelyet a
Kamilla, Barka, és az Áfonya utcáknál a lakosság felvállalt,
azonban a gyûjtôútként funkcionáló Napsugár utca, valamint
a körforgalom esetében ezt csak önkormányzati forrásból le-
het finanszírozni. A képviselôk megállapodtak abban, hogy a
konkrét tervezési folyamatok elôtt figyelembe kell venni a
távlati terveket és szükséges egyeztetni a lakossággal is. 

szb

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl

Október 23-i
megemlékezés Telkiben

Nagyjából negyven résztvevôvel zajlott
idén a forradalmi megemlékezés a szo-
katlanul zord idôben. A jelenlévôk az im-
máron kivilágított 56-os emlékmûtôl in-
dulva fáklyákkal a kezükben vonultak az
iskoláig, ahol egy jelképes, lyukas zász-
ló felvonásával a Himnusz hangjaira
kezdôdött a megemlékezés. Móczár Gá-
bor köszöntôjét követôen Maronics Ilona
szavalt, majd Sánta László 56-os veterán
mondott ünnepi beszédet.  
Felemelô volt.

Elkészült az emlékmû
díszvilágítása

A díszvilágítást Móczár Gábor alpolgár-
mester és Szécsi Zsolt képviselô készí-
tette elô, a gyûjtést pedig a Telki Polgá-
ri Egylet szervezte. Külön köszönet ille-
ti Szabó Róbertet, aki vállalta, hogy ke-
zeli a beérkezô adományokat. A besze-
relés Horváth Ferenc és Illyés József ön-
kormányzati dolgozók munkáját dicséri.

A világítás nem készülhetett volna el a
felajánlások és önkormányzati források
nélkül, köszönet érte!
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A képviselôtestület munkájának megíté-
lése egy dologban egészen biztosan egy-
séges: az elsô lépések mindenki szerint a
legfájdalmasabbak voltak. Már önmagá-
ban az sem volt kellemes élmény, ami-
kor szembesültünk a reális lehetôsége-
inkkel, és leszámoltunk a rózsaszín illú-
zióinkkal. Hamar világos lett minden
képviselônek: a kiadási oldal csökkenté-
sével mi az, amire esélyünk se lesz a kö-
vetkezô négy évben… Az igazi megpró-
báltatást azonban a bevételi oldal bizto-
sítása jelentette, amikor a képviselônek
dönteni kellett az adók mértékérôl.
Olyan döntéseket kellett meghozni, ami
óhatatlanul vitákat vált ki, és a legjobb
szándék mellett sem lehet teljesen igaz-
ságos. Ha egy mínusz 10 és plusz 10
pont közötti skálán néznénk a helyzetün-
ket, akkor mínusz 10-rôl indultunk.
Egyetlen tôkénk volt, a bizalom. Voltak,
akik az elsô sokkszerû intézkedések el-
lenére is hittek bennünk, hogy más
szemlélettel ebben a helyzetben is lehet
eredményt elérni. Ma már természetes,
hogy a takarékosság alapvetô követel-
ménnyé vált a település üzemeltetése so-
rán. A szigorú gazdasági szemlélet egy
nyitott önkormányzattal párosult. Szim-
bolikus jelentôségû volt a polgármesteri
hivatal fôbejáratának a megnyitása, ma
már nem a hátsó ajtón keresztül kell be-
osonni az épületbe. Ez a nyíltság tük-
rözôdik az önkormányzat munkájában
is: ma már kizárólag írásos elôterjeszté-
seket tárgyalnak a képviselôk, amelyek
az ülés elôtt három nappal mindenki szá-
mára olvashatóak az önkormányzat in-
ternetes oldalán. Mûködnek a hirdetô
táblák, természetes dolog, hogy elér-
hetôek a testületi ülések jegyzôkönyvei.
A szemléletbeli váltás egyik legfonto-
sabb lépése, hogy az önkormányzat által
kötött szerzôdésekben töröltük „a
szerzôdés üzleti titkot képez” kitételt, s
helyette „a szerzôdésbe Telki lakói bete-
kinthetnek” rész szerepel. A nyitottság-
hoz hozzátartozik, hogy a képviselôk el-
érhetôek mindenki számára, és részt
vesznek a közösségi rendezvényeken.

Tornaterem és iskolabôvítés
A korábbi évek tapasztalatai alapján so-
kan nem hitték el, hogy valaha is felépül
Telkiben a tornaterem. Még az építkezés
elsô hónapjaiban is a szkeptikus vélemé-
nyek voltak többségben, majd szeptem-

ber táján kezdték elhinni az emberek,
hogy ebbôl tényleg lehet valami. Ez egy
igazi sikertörténet, amely jól példázza,
hogy reálisan meghatározott célokat
szakszerû hozzáállással és sok munkával
véghez lehet vinni. Sokan részt vettek a
projektben, de egy embert külön is ki
kell emelni: itt szeretném megköszönni
az egész falu nevében Király Gábornak,
a Településfejlesztési Bizottság tagjának
azt a hihetetlen mennyiségû munkát,
amit az elmúlt egy évben a szabadide-
jébôl feláldozva tett azért, hogy ez a tor-
naterem felépülhessen! Mindenkit szere-
tettel várunk december 22-én az ün-
nepélyes megnyitóra!

A tornaterem egyben az iskola bôvítését
is jelenti két új tanteremmel. Ez a beru-
házás egyértelmûen prioritást élvezett, s
nagyságrendjénél fogva alapvetôen
meghatározta nem csak az idei évi moz-
gásterünket, de a pénzügyi teljesítés át-
húzódása révén a jövô évünket is. E mel-
lett csak apróbb célokat tûzhettünk ma-
gunk elé. 

Közlekedés
A mindennapi életünket alapvetôen
meghatározza a közlekedés, akár gépko-
csival, akár busszal és gyalog történik.
Ez egy neuralgikus pont, ahol korláto-
zottak a lehetôségeink. Ami viszont raj-
tunk múlik, azt meg kell tennünk. Ma
már talán nem is emlékszünk rá, hogy
egy évvel ezelôtt még mindenki rendsze-
resen kerülgette az iskola elôtt szétesett
fekvôrendôr darabjait. Részben önkor-
mányzati, részben lakossági finanszíro-
zásban 15 db fekvôrendôrt építettünk.
Ennek sokan nem örültek, de ezeknek a
mûtárgyaknak a szerepe elvitathatatlan:
a faluban sok gyermek él, vigyázzunk
rájuk! Vannak olyan helyek, ahol nincs
mese, bizony le kell lassítani. 
A falun keresztül haladó fôút nehezebb

kérdés, mert nem a mi kezelésünkben
van, és a külterületi jelleg szinte ösztö-
kéli a sofôröket a gyorsításra. Itt két se-
bességmérô radart helyeztünk ki, amely
figyelmeztet a helyes sebességre, és las-
sításra ösztönzi a közlekedôket. 
Az Ófalu gyalogos forgalom szempont-
jából a legforgalmasabb rész, és a hely-
zet kifejezetten balesetveszélyes volt.
Nem csak gyalog, hanem babakocsival
is járhatatlan volt a falu központja. Itt
közel 200 méter hosszú járdát építettünk
térkôbôl. 

A legnagyobb elôrelépést a tömegközle-
kedést használóknak talán az egységes
buszvárók telepítése jelentette, pár nap
múlva már a Kórház fasornál is fedett és
kivilágított helyen lehet majd várakozni. 

Ami viszont egyaránt érint gyalogost és
autóst: november elejétôl kijelölt gya-
logátkelôhelyen lehet átmenni a Fôút
egyik oldaláról a másikra! Ez az elsô
zebra Telki életében, s bár a Fôutat ke-
zelô Magyar Közút Kht. nem könnyíti
meg a helyzetünket, de mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy minden
évben sikerüljön kijelölni egy-egy új át-
kelôt. Már csak az hiányzik, hogy az au-
tósok figyeljék az átkelési szándékot, és
adják meg az elsôbbséget a gyalogosok-
nak.

Biztonság
Bár egyetlen bûncselekmény is soknak
számít, de érdemben sikerült javítani a
falu közbiztonságán. Aktív lobby tevé-
kenységnek köszönhetôen több év szü-

Az elsô év eredményei
Gyorsan telik az idô, 2006. október közepén állt fel az új képviselôtestület,
s az elsô hetek tájékozódását követôen rögtön elkezdtük a munkát. Ennek
már egy éve, ami feltétlenül elegendô idô ahhoz, hogy visszatekintsünk az
eltelt idôszakra.
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net után február óta ismét van körzeti
megbízott Telkiben, Farkas Flórián
rendôrtörzsôrmester július óta már itt is
lakik a faluban. Telki és Budajenô végé-
re pedig két-két kamera került, amely éj-
jel-nappal ôrzi a település nyugalmát. Az
intézkedéseknek és a polgárôrség aktív
tevékenységének köszönhetôen amíg
2006-ban 46, addig 2007-ben november
közepéig 25 vagyon elleni bûncselek-
mény (betörés, lopás) történt a faluban.
Itt egyértelmû a cél, akkor lehetünk elé-
gedettek, ha ez a szám nullára csökken.

Környezetünk
Tekintettel arra, hogy Telki dinamikus
növekedése miatt fiatal településnek szá-
mít, ez azzal jár együtt, hogy sok helyen
kopár a falu. A fák nemhogy az égig nem
nôttek, de a közterületeink fásítására
sem fordítottunk korábban elég figyel-
met. Tavasszal elsô lépésként a Fôút
melletti táblaerdôt tüntettük el, és he-
lyette 30 hársfát ültettünk, novemberben
pedig az Öreghegyen került elültetésre
mintegy 200 db hárs-, kôris-, galagonya-
és juharfa.  Ezek most még nem látvá-
nyos dolgok, de a fákat nem magunknak,
hanem fôleg a következô generációknak
ültetjük. 

Szintén nagy problémája a falunak a kö-
zösségi terek hiánya. A játszótér méltán
népszerû hely, ôsszel pedig a kicsit na-
gyobbak örömére elkezdtük „belakni” az
iskola elôtti közparkot. Ennek elsô lépése
a mûfüves sportpálya építése volt, amely
nagyrészt lakossági adakozásból jött lét-
re, s ma már az egész falu használhatja.
Szintén részben lakossági felajánlásból
készült el az 56-os emlékmû díszkivilá-
gítása, valamint magánszemélyek támo-
gatásának köszönhetôen méltó körülmé-
nyek közé kerül a falu legrégebbi mûem-
léke, a Pajta mellett álló, immár restau-
rált kôkereszt is.
Eddig tartottak az idei év eredményei.

Hogy ez sok vagy kevés, viszonyítás
kérdése. Viszonyíthatjuk önmagunkhoz,
ahhoz, hogy honnan indultunk, de viszo-
nyíthatjuk a környezô településekhez is.
Bízom benne, hogy egyre többen érzik
úgy a faluban, hogy elindult a fejlôdés,
és a változások értünk, az itt élô embere-
kért történnek.  Az önkormányzat 2008-
ban is az eddig megismert módon szeret-
né folytatni a munkát. Olyan beruházá-
sokat tûzünk ki célul, amelyek minél
több embert érintenek és megvalósításuk
nem csak álom, hanem reális elképzelés.
A jövô évi terveink között szerepel az is-
kola elôtti közpark megépítése, valamint
egy év múlva ilyenkor szeretnénk átadni
az Egészségházat is!

Danóczy Balázs
polgármester

A PÜB mind az I-III. negyedéves beszámolót, mind a
2008. évi költségvetés koncepcióját elfogadta. 

A legfontosabb pont: 

2008-ban nem lesz adóemelés 
A 2008. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódó határozat szövege az alábbi:
"Telki Község Önkormányzatának Képviselôtestülete az önkormányzat 2008. évi
költségvetési koncepciójaként a költségvetés tervezési munka további szakaszára
a következô irányelveket állapítja meg:
1. Tekintettel az értékesíthetô ingatlanvagyon végességére, 2008-ban az Ön-

kormányzat hosszúlejáratú adósságállománya maximum annyival nôhet,
amennyi a tornaterem 2007-rôl áthúzódó építéséhez kapcsolódik.

2. A telekeladásból származó ÁFA-mentes bevétel 20 százalékát az öreghegyi
ingatlanok közmûvesítésére felvett hitel törlesztésére kell fordítani.

3.  Az óvatosság elvét figyelembe véve a 2008. évi költségvetés összeállítása
során 50 millió forint plusz ÁFA összegô telekértékesítéssel lehet számolni.
Amennyiben a telekértékesítés bevétele meghaladja a fenti összeget, elô-
irányzat módosítást, vagy pótköltségvetést kell készíteni.

4. A rövidlejáratú folyószámlahitel 2008. december 31-i tervezett állománya
nulla forint, azaz a hitelt csak az évközi folyó bevételek megelôlegezésére
lehet igénybe venni. 

5. A költségvetésben a mûködési kiadásoknak és a mûködési bevételeknek
egyensúlyban kell lenniük, ennek fennállását félévente vizsgálni kell. 

6. Az önkormányzat elsôdleges és legfontosabb feladatának tekinti a meglévô
intézményhálózat fenntartását és további mûködtetését azzal, hogy ezek mû-
ködtetési kiadásai terén megtakarítást kell elérni, át kell gondolni az intéz-
mények felvállalt feladatait

7. Meg kell vizsgálni az Általános Iskola 2008. július 1-tôl önálló gazdálkodá-
si intézménnyé történô átszervezésének lehetôségét."

Sebességmérôk Telkiben!
A falun áthaladó forgalom lassítása egyike
Telki megoldásra váró problémáinak. A
nagy sebességgel közlekedô gépkocsik
nem csak nagy zajt okoznak, hanem ve-
szélyes helyzetet teremtenek mind a gyalo-
gosok, mind a többi gépjármûvel közleke-
dô számára. Tekintettel arra, hogy a Fô út
nem az önkormányzat kezelésében van,
ezért a falunak csak korlátozott eszközei
vannak a helyzet rendezésére. 
Ami viszont rajtunk múlik, azt meg lehet
tennünk a helyzet rendezése érdekében.
Ennek kapcsán került ki két sebességmérô
radar a Fôútra, az egyik a lejtô alján, az
újonnan létesített gyalogátkelô elôtt figyel-
meztet a sebességünkre, a másik pedig a
Budajenô felôl a faluba érkezôket próbálja
alacsonyabb sebességre ösztönözni az is-
kola elôtti területen.
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Nemcsak elkészült, de november 10-
én átadásra is került a mûfüves focipá-
lya, melyrôl elmondhatjuk, hogy az
eddigi legnagyobb helyi összefogás
segítségével valósult meg. 
Az ünnepélyes avatáson Móczár Ba-
lázs, a Telki SE elnöke elmondta, hogy
a beruházás összköltsége mintegy 12
millió forint volt, melyhez 5 millió fo-
rinttal járult hozzá Telki község önkor-
mányzata, 1,5 millió forinttal a buda-
jenei önkormányzat, a többit pedig a
helyi vállalkozók és a lakosság 5.000-
és 500.000 forint közötti egyenkénti,
összesen 5,5 millió forintnyi felajánlá-
sából gyûjtötték össze a szervezôk. A
kivitelezésben jelentôs munkával segí-
tett Szûcs János építôanyag kereske-
dô, aki sok tonna építôanyagot szállí-
tott anyagáron, és Hambuck Norbert,
aki az alépítményi munkáknál tevé-
kenykedett. Az avatószalagot Kun
Kristóf vághatta el, ezt azonban ki is
kellett érdemelni: a feladat az volt,
hogy félpályáról kellett betalálni úgy a
kapuba, hogy a labda elôször a gólvo-
nal mögött érhetett földet. A pálya 22x

42 m-es, borítása speciális mûanyag,
melynek óriási elônye, hogy így esôs
idôben is lehetôség nyílik a focizásra,
akár a Telki SE focisulijának, akár hét-
végén a gyerekeknek, felnôtteknek
egyaránt. Ez eddig lehetetlen volt, mi-
vel a budajenei füves pályán a sár
megakadályozta a téli focizást, az is-
kola beton pályája pedig nem a legal-
kalmasabb a futballozásra. A pályát
délelôtt az iskola használhatja, délutá-
nonként átlag másfél órát naponta a
Telki SE, a maradék idôben hétköznap
és hétvégén is a lakosság rendelkezé-
sére áll. A mûfüves pályára kizárólag
tiszta, ott a helyszínen cserélt, mûfôre
alkalmas cipôben lehet rámenni, vagy-
is a hagyományos nagy stoplis cipô-
ben tilos ezen a pályán játszani. Ter-
mészetesen a szemetet maga után
mindenkinek össze kell szednie. A ka-
put éjjelre bezárják. A használattal
kapcsolatos szabályok a pálya bejára-
tánál láthatók. Reméljük sokáig fog-
juk mindannyian élvezni a most elké-
szült futballpályát. Köszönet a támo-
gatásért az önkormányzatoknak, a la-
kosságnak, és külön köszönet a szer-
vezôknek, Kamocsai Zsuzsának és
Lóránd Péternek. (A támogatók listája
megtalálható egy gyönyörû emléktáb-
lán a pálya bejáratánál.) 
A pálya világításának munkálatai még
hátra vannak, ehhez további felajánlá-
sokat várnak a szervezôk. 
A befizetéseket az „Óvoda-iskola Tel-
kiben: Út Európába Alapítvány”
11742348-20002011 számú számlájá-
ra várják, melynek közlemény rovatá-
ba kérik feltûntetni: „a mûfüves sport-
pálya javára”

Kamlah Szilvia

Elkészült a mûfüves futballpálya

Mûfüves sportpálya 
használati rend:

A pályát a telki és budajenei gyerekek és
felnôttek használhatják. A pálya "órarend-
je" novemberben (naplemente 16:10):

Hétfô:
08:00-12:35 Iskola
12:35-14:00 szabad pálya gyerekeknek
14:00-16:00 focisuli

Kedd:
08:00-12:35 Iskola
12:35-14:50 szabad pálya gyerekeknek
14:50-15:40 focisuli
15:40-16:10 szabad pálya gyerekeknek

Szerda:
08:00-12:35 Iskola
12:35-14:00 szabad pálya gyerekeknek
14:00-16:00 focisuli

Csütörtök:
08:00-12:35 Iskola
12:35-14:50 szabad pálya gyerekeknek
14:50-15:40 focisuli
15:40-16:10 szabad pálya gyerekeknek

Péntek:
08:00-12:35 Iskola
12:35-14:00 szabad pálya gyerekeknek
14:00-16:00 focisuli

Szombat, vasárnap és ünnepnap:
08:00-16:10 egész nap szabad pálya gye-
rekeknek és felnôtteknek

A szabad pálya idôpontokra helyet fog-
lalni az Oázis zöldségesben lehet, hason-
lóan a polgárôrség ügyeletéhez.

A pályát csak sportcipôben lehet használ-
ni! A cipôt a pálya bejárata elôtt kell vál-
tani. (fontos, hogy sár és más szennyezô-
dés ne kerüljön a pályára!)
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…az megvalósul Telkiben? Idén ôsszel
esetleg lehet ilyen illúziónk. Tornaterem,
mûfüves focipálya… Telki méretekben óri-
ási, rég várt beruházások. 
Vannak azonban kisebb változások, újdon-
ságok is, amelyek mellett nem érdemes szó
nélkül elmenni, hiszen éppen ezek az apró-
ságok teszik még otthonosabbá kis falunkat.
A Pajta mellett álló kôkereszt restaurálása
befejezôdött. A restaurátor Rákos Péter
volt. A munka igen jelentôs költségei
100%-ban magánadományból gyûltek
össze. A mellékelt fotók önmagukért be-
szélnek, a kôkereszt – Telki legrégebbi mû-
emléke – végnapjait élte, a megsemmisülés
veszélyeztette.
A restaurálással értéket mentettünk. Ez fon-
tos lépés volt, azonban még nem jelenti ter-
vünk teljes megvalósulását. Azt szeretnénk,
ha a szobor Telki közterületének szerves
részévé válna. Ehhez két dolog szükséges
még: az egyik a szobor kivilágítása, amit
már megoldottunk önkormányzati forrás-
ból. A másik, hogy a szobor körül egy szép
kis teret szeretnénk létrehozni, ami térkô-
burkolat kialakítását, egy-két pad elhelyezé-
sét, növények ültetését jelentené elsôsorban.
Ennek várható költsége 350.000 forint lesz.
Kérjük a telkieket, hogy adományaikkal te-
gyék lehetôvé a munka befejezését. Ez az 

„Óvoda-iskola Telkiben: Út Európába
Alapítvány”

11742348-20002011
számlájára történô befizetéssel támogatható. 
Ebben az esetben a közlemény rovatban
kérjük feltüntetni: kôkereszt restaurálás.
És végül Sárossy Péter mûvészettörténészt

idézve elevenítsük fel a kôkereszt meglepô-
en részletesen megismerhetô történetét:
Telkiben 1198 elôtt emeltek bencés apátsá-
got Szent István király tiszteletére. 1224-
ben oklevél tudósít arról, hogy III. Honorius
pápa felhatalmazza a veszprémi püspököt,
hogy a pusztulófélben lévô telki Benedek-
rendi monostort népesítse be cisztercitákkal
Micha ispán kérésére. Ennek ellenére a mo-
nostor végig a Benedek-rendieké maradt.
Az apátsági templomot 1543-ban pusztítot-
ták el a törökök, az apátságot 1541 körül
hagyhatták el elôtte a szerzetesek. 
1690-95-ben elpusztult helyként említik a
községet. A kéttornyú lerombolt templom
romjairól az 1725. évi összeírás számol be.
Mivel a török idôkben az apátságnak még a
helye is feledésbe merült, több kísérlet tör-
tént késôbb annak megtalálására. Ez végül
Sebestyénnek, a bécsi skót bencések apátjá-
nak sikerült, aki 1700-ban megszerezte ma-
gának, és a bécsi udvarnál sikerült kieszkö-
zölnie, hogy 1702-ben I. Lipót adományle-
vélben rendelje Telkit és birtokait a bécsi
skót bencés apátság fennhatósága alá. Telki
község skót bencések alatti idôszakáról
(1702-1881) alapos levéltári tanulmány áll
rendelkezésre.
1801-ben a régi apátság falmaradványait el-
bontották, köveit az új templom építésekor
használták fel, mint errôl a levéltári források
beszámolnak. 1965-ben Kovalovszky Júlia
a kereszt keleti szomszédságában, a Fûrész-
telepen figyelt meg középkori falmaradvá-
nyokat.
A rendi hagyományok és a szakirodalom
szerint a szoborcsoport e régi templom he-
lyén került felállításra, de a levéltári forrá-
sok hiánya egyelôre nem engedi meg ennek
pontosabb datálását. El kell fogadnunk tehát
a stíluskritikai alapon való datálását: a szak-
irodalom a szoborcsoport alsó és középsô
részét 1740 körülire teszi.
A talapzatot tagolt párkányzat választja el a
középsô résztôl, amelyen két kis angyal pár-

nán egy keresztet tart korpusszal. Ez a ke-
reszt XIX. századi pótlás. A rendelkezésre
álló archív fotók alapján nem lehet megáll-
apítani, hogy a talapzat hátoldali lemetszé-
sére ugyanakkor került-e sor, amikor a ke-
resztet pótolták a XIX. században.
A kôkereszt mostantól eredeti szépségében
látható.
Aki nem hiszi, járjon utána!

Szécsi Zsolt  -  Takács Zoltán

Kôkereszt, avagy amit akarunk…

ilyen volt i lyen lett

            



KK ÖÖ ZZ ÖÖ SS SS ÉÉ GG II  ÉÉ LL EE TT

2007. november 77TELKI napló

Adventi forgatag a Zsámbéki-
-medencében

Hamarosan itt van megint a karácsony, ezzel együtt elkezdôdik a talál-
gatás: idén mit vegyünk szeretteinknek. Mindenki lázasan szaladgál üz-
letbôl ki, üzletbôl be, hogy az utolsó pillanatokat is kihasználva megve-
hesse a hôn áhított ajándékokat.
Idén ezt az ünnepi készülôdést szeretnénk segíteni, ezért néhány lelkes em-
ber a környék településeirôl gondolt egy merészet, és Telki, Budajenô, Páty
és Budakeszi idén, elsô alkalommal megszervezi az ádventi forgatagot!
Telki a rendezvény második állomása lesz: december 7-én és 8-án vár-
juk az érdeklôdôket programjainkra és igényes, egyedi kézmûves vásá-
runkra, ahol a mézeskalácstól a fa játékokig, a macikig, üvegmûves al-
kotásokig, egyedi képeslapokig, igényes könyvekig és karácsonyi asztal-
díszekig sok mindennel találkozhat az érdeklôdô. A szervezôk elképze-
lése idén az volt, hogy Telkiben eddig nem ismert, de a térségben lakó
és alkotó kézmûvesek mutatkozzanak be. Reméljük ôket is szívébe zár-
ja majd a nagyközönség!

Telki programja részletesen:
December 7. péntek
14.00 – 20.00 Petôfi Sándor utca: karácsonyi vásár
17.00 Iskola: gyermekrajz-kiállítás megnyitója
17.15 Iskola: a Kodály Zoltán emlékkiállítás megnyitója
18.00 – 19.00 Jung-ház: gyermekeknek kézmûves foglalkozások
18.00 Pajta: a felújított Betlehem újólagos felavatása

December 8. szombat
10.00 – 20.00 Petôfi Sándor utca: karácsonyi vásár
10.00 – 17.00 Iskola: kiállítások
10.00 – 11.00 Pajta elôtt: falukarácsonyfa állítása és díszítése
11.00 - 12.00 Jung-ház: gyermekeknek kézmûves foglalkozások
14.00 - 16.00 (gyertyaöntés,nemezelés, csuhé babák készítése)
17.00 Iskola: Kodály Zoltán emlékkoncert

A karácsonyi vásár ideje alatt forralt bor, tea és sült gesztenye várja az
odalátogatókat, de lehet finom süteményekbôl is vásárolni!

Ízelítô a többi település programjaiból:
Advent elsô hétvégéje (dec. 1-2.) – Páty: az egész napos jó hangulathoz
faszenes melegedôk, zene, gyerekeknek játszóház és a betlehemezés tár-
sul. Szombaton 19 órakor veszi kezdetét a Mûvelôdési Ház színpadán a
Magyar Rádió Gyermekkórusának hangversenye. Vasárnap kora délután
a Közösségi Házban kézmûves foglalkozás várja az érdeklôdôket.
Advent harmadik hétvégéje (dec. 15-16.) – Budajenô: A szombati
programkínálatból: báb bemutató, zenei mûsor, amelyben fellép többek
között a Zsámbéki Keszkenô Népdalkör és a Telki Nôi Kar is. A Mag-
tárban az érdeklôdôk megtekinthetik a gyermekrajz kiállítást. A jó han-
gulat mellett a gyomorról sem feledkeznek meg a szervezôk: a Vámos
konyha finomságait, valamint kenyérlángost, forralt bort és kürtôs kalá-
csot kóstolhatnak a vendégek.
Advent negyedik hétvégéje (dec. 22-23.) Budakeszi: 
2007. december 22, szombat: Kézmûves kirakodóvásár és játszóház a Fô
téren és a Mûvelôdési Ház körül, 10-18 óráig. Helyi iparmûvészek, kéz-
mûvesek, méhész, borász kínálja portékáját, a Dafke Alapítvány Játszó-
háza várja a gyerekeket. Forralt bor, tea, zsíros kenyér és büfé, karácso-
nyi forgatag a Fô téren. 
December 23-án, vasárnap 17 órakor falukarácsony, a budakeszi egyhá-
zi közösségek, és az Önkormányzat karácsonyi köszöntôje, hagyomá-
nyosan szaloncukor osztás a gyerekeknek.
Mindkét délután 15-17 óra között zenés karácsonyi mûsor a Mûvelôdé-
si Ház szabadtéri színpadán. 
A részletes programot a hamarosan megjelenô, a négy település által kö-
zösen készített, szórólapból ismerhetik meg az érdeklôdôk.

Hamarosan átadják az 
új tornatermet!

Nagy elôrelépés lesz ez nem csak az iskola, hanem az egész
falu életében. A gyerekek idén télen már nem a lépcsôn és
az aulában, hanem igazi tornateremben tarthatják majd a
testnevelés órákat. A délutáni órákban lehetôség nyílik a
Telki SE keretében sportfoglalkozásokra, az esti órákban
pedig a felnôtt lakosság számára nyújt majd sportolási le-
hetôséget a létesítmény. 

Avatóünnepség

A tervek szerint december 22-én, 10 órakor lesz a megnyi-
tó beszéd, amelyet egy látványos fél órás kosárshow követ
majd (www.faceteamshow.com). Ezt követôen sportbemu-
tatók következnek, délután pedig számos sportverseny
(ping-pong, kosár, kisebbnek sorversenyek, ügyességi ver-
senyek) várják a gyerekeket. A várhatóan egész napos ren-
dezvény az Egészségnappal egybekötve kerül megrende-
zésre, amelyen elôreláthatólag tornát, valamint orvosi kont-
rollméréseket szerveznek az érdeklôdô lakosságnak.
A pontos idôpontokról és programokról kérjük figyeljék a
tájékoztatást a telki honlapon, az iskolában, valamint az ön-
kormányzati hirdetôtáblákon!

Adventi karácsonyi ünneplés
a telki templomban

Adventi gyertyagyújtás és koncert a telki templomban
december 1-én, szombaton.
A közös gyertyagyújtás 16.45-kor, a Telki Quartet
koncertje 17.00 órakor kezdôdik.

–––
Hajnali mise (rorate) adventben minden csütörtökön 6.00
órakor (december 6., 13., 20.) 

–––
„Éjféli mise” december 24-én este 22.00 órakor.

–––
Karácsony elsô napján (december 25-én) ünnepi
szentmise 9.15-kor.

–––
Karácsony második napján (december 26-án) ünnepi
szentmise 9.15-kor.

–––
Szent János-napi borszentelés december 27-én 18.00
órakor a budajenôi plébánia közösségi helyiségében

–––
Újévi szentmise 2008. január 1-jén 18.30-kor.

Meghívó
A Telki Nyugdíjas Klub szeretettel és karácsonyi

meglepetéssel vár mindenkit az iskola könyvtárába, a

2007. december 8-án, szombaton, 16 órakor
megrendezésre kerülô

ADVENTI  ESTREADVENTI  ESTRE
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„Mert éheztem és ennem adtatok,
szomjaztam és innom adtatok,
jövevény voltam és befogadtatok…”

Mt 25,35

Családi történetek tanúsága szerint két éves
koromban egy nagyon szép, számomra óriási-
nak tûnô csacsit hozott nekem a Jézuska Kará-
csonyra. Ott állt a feldíszített, igazi gyertyák
fényében fürdô karácsonyfa alatt és én a
Mennybôl az angyal után fel-alá szaladgáltam
a gyönyörûségtôl, a szinte feldolgozhatatlan
méretû boldogságtól, hogy ez az enyém, ez
mind az enyém.
Késôbb minden karácsonyeste után az ágyam
mellé hurcoltam az áhított – hiszen a Jézuská-
nak írt levélben mindig jó sok mindent kíván-
tunk – tárgyakat, amik között persze jócskán
volt meglepetés is. Elalvás elôtt sokáig néze-
gettem a könyveket, az új ruhadarabokat, a kis
kincseket, egy-egy szép gyertyát, új hajbava-
lót, illatszert, egyebet.
Egy ideje már jobban örülök az ajándékozás
örömének, már nem saját ajándékaimat bon-
tom mohó kézzel, hanem ugyanezzel a hevü-
lettel szeretteim arcát fürkészem: mekkora
örömet sikerült szereznem nekik. Vagyis ne-
kem. Tehát magamnak. Hiszen ha jól igyekez-
tem, kiderülhet, mennyire figyelmes ajándéko-
zó vagyok, mennyire jószívû, kedves és ada-
kozó.
Vagyis énképem javul, rájövök, milyen jó em-
ber is vagyok én valójában.
Persze igyekszem az lenni. Máskor is. Nem
csupán a Karácsonyt megelôzô Adventben. 

De kit is ajándékozunk meg karácsonykor? 
Általában azokat, akiket egyébként is szeretünk. 
Szeretünk szürke szerdákon és komor keddeken.
Akiket jó szeretnünk, mert ôk is szeretnek ben-
nünket.
De miért ajándékozunk Karácsonykor?
Mert születésnapokon szokás ajándékozni. 
És a Karácsony születésnap.
De nem az enyém. Nem is szeretteimé.
Jézus Krisztus születésének emlékünnepe.
Akkor is az ô születésnapjának emlékünnepe,
ha nem hisz valaki Jézus Krisztusban.
A Kr. u. 325 körüli idôkbôl, Nagy Konstantin
idejébôl van elôször tudomásunk megünneplé-
sérôl. Ajándékozni ezen a napon csak késôbb
vált szokássá. Nyilván azért, hogy az öröm, a
jóság, az adakozás, vagyis a Jézushoz való ha-
sonlatosság megtestesüljön. Elôször csak ap-
róbb ajándékokat kaptak elsôsorban a gyere-
kek. Almát, diót. Szimbolikus ajándékok vol-
tak ezek, az élet, a teljesség szimbólumai.
Ma biciklit, számítógépes játékot, MP3-leját-
szót kapnak a gyerekek. Ezek minek a szimbó-
lumai? Minek a szimbóluma az, hogy a kará-
csonyi bevásárlásra személyi hitelt lehet föl-
venni?
Miért nem ajándékozzuk meg  ebbôl a renge-
teg pénzbôl, amit egymásra költünk azokat,
akiknek tényleg szükségük van rá?
Rengetegen vannak, egyre többen vannak,
akik igazán szegények.
Mi lenne, ha Jézus születésének emlékünne-
pén ôket ajándékoznánk meg?

La Mancha

Felhívás
Böjte Csaba atya Budajenôn

December 5-én este 6 órakor a budajenôi
templomban mond szentmisét Böjte Csaba
ferences atya, a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány vezetôje. Sok szeretettel várunk min-
denkit erre a különleges alkalomra!
Egy országos kezdeményezéshez kapcso-
lódva Telkiben is megszervezzük egy ma-
gánkezdeményezésben, felajánlásként ké-
szülô naptár terjesztését, amelynek árusítá-
sából befolyó összeg mind az Alapítvány
mûködését segíti. Az 52 lapos 2008-as nap-
tárról képek az Interneten tekinthetôk meg:
http://picasaweb.google.com/kato.mar-
ton/NaptR
A telki terjesztést Popovics Géza szervezi.
Akit érdekelne a segítés ilyen módja, kér-
jük, rendelje meg nála a naptárt 1000 Ft-os
egységáron (de a támogatási felajánlás ter-
mészetesen lehet ennél nagyobb is) a
pgb35@freemail.hu e-mail címen vagy a
(20) 3337848 telefonszámon.

Móczár Gábor

Mit is ünnepelek Karácsonykor?

A hónap növénye – 
a fenyô

Nincs az sehol megírva, hogy egy kert nem
lehet egész évben látványos. Örökzöldek és
tûlevelûek nélkül nehéz lenne magvalósíta-
ni a télen is szemet gyönyörködtetô lát-
ványt. Ha vágyunk a változatosságra, ültes-
sünk fenyôféléket, melyek családjában óriá-
si a választék. Különbözô formájú, ágrend-
szerû, méretû, színû növényekbôl választ-
hatunk. Jó, ha nem ragad le a képzelet a tu-
ja vagy leylandi sövénynél. Költöztessünk
telkünkre borókát, ciprust és hamisciprust,
jegenyefenyôt, tiszafát, cédrust… Havas
kertben a látvány magáért beszél majd.
Aztán itt van a karácsonyfa. Egyre gyako-
ribbak a földlabdás változatok, melyeket
meg lehet próbálni kiültetni a kertbe, ha le-
járt a munkaidejük a szobában. Ez általában
nem sikerül. A titok nyitja, hogy a gödröt jó
elôre el kell készíteni (mérete többszöröse
legyen a gyökérbojtnak). Ez a fagyos föld-
ben, karácsony után nem is sikerülne, és a
kis fenyônk sem tudna megfoganni. Ki kell
húznia az enyhébb napokig, amikor a föld
kissé felenged. Elôször töltsön pár napot a

garázsban – átmenet a meleg szo-
ba és a hideg terasz között –, az-
tán nap- és szélvédett helyen
várakozhat a házon kívül
rendszeres öntözés mellett.
Ültetéskor dúsítsuk a földet
tôzeggel, komposzttal és ne
hagyjuk kiszáradni.
És hogy milyet válasszunk?
Ez pénztárcától, egyéni igé-
nyektôl, családi szokásoktól
függ.
LUCFENYÔ (Picea abies)
Európa szerte a legnagyobb tradíciókkal
rendelkezô fajta, hazánkban is honos, a
leggyakrabban választott ünnepi fôszereplô.
Ára kedvezô, de már egy hét után elkezd
hullani a meleg szobában. Kültéri dekorá-
láshoz viszont pont megfelelô, földdel töl-
tött balkonládákba, cserepekbe szúrva fel is
díszíthetjük ágait.
FEKETEFENYÔ (Pinus nigra)
Észak-Európában kedvelt karácsonyfa, de
hazánkban is régóta ott van a piacon. Ára
megfizethetô, jól bírja a lakásban tartózko-
dást, hosszú leveleivel és ritkás ágaival kü-
lönleges formájú fa. Ágai erôsen gyantásak,

nagy díszek akaszthatók rá
hosszú zsinórral.

DUGLÁSZ (Pseudotsuga)
Elsô ránézésre talán a luc-
hoz hasonlít, de tûlevelei
puhábbak, ha megdörzsöl-
jük, illatosak. Tekintélyes
végsô mérete miatt a kert-
be törpe változatai valók.
EZÜSTFENYÔ (Picea

pungens)
Lassan növô, sûrû ágrendszerû

fa kékes-ezüstös árnyalattal. Sûrûn
álló tûlevelei szúrósak, de nem nagyon
hullanak. Szabályos, rendezett, elegáns
fenyôfa.
NORDMANN (Abies nordmannia)
Skandináviában nagyon népszerû, ná-

lunk a drágább árkategóriába tartozik.
Tûlevelei puhák, ágai nem gyantásak, for-
mája szabályos háromszög alakú. Magas
ára ellenére meghálálja, ha ôt választjuk:
tûleveleit nem hullajtja, hetekig díszít válto-
zatlan minôségben.
Örömteli dekorálást, karácsonyi ké-
szülôdést kíván

G. Kovács Modeszta – KOKUKK Egyesület

Állás az iskolában
A Telki Iskola 6 órás (délutáni)

portást és 6 órás takarítónôt
keres a hamarosan elkészülô

tornatermébe!
Érdeklôdni a 26-572-096

telefonszámon lehet.
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– Tavasszal láthattuk a munkáit éppen ezen
a helyszínen. Olyan tempóban dolgozik,
hogy képes új anyaggal megtölteni a három
helyiséget?
– Most csak kettôt, mert ezúttal felkértem
két helyi társmûvészeti alkotót, hogy ôk is
mutassák be alkotásaikat.
Megjegyzem, hogy ha a legutóbbi bemuta-
tóm óta eltelt idô alatt csak annyi képet fes-
tettem volna, amely e három helyiség meg-
töltésére lenne elég, nagy bajban lennék.
Folyamatosan el kell látnom a GENEZIST,
amely gyakorlatilag mûterem-galériaként
mûködik a Bazilikánál (Zrínyi utca 18.), és
rendszeresen kell kiküldenem anyagot kül-
földre, elsôsorban az Egyesült Államokba.
– Nem érzi úgy, hogy ez a munkatempó a
minôség rovására megy?
– Nem gondolom. Ha az ember fest, akkor
lesz témája – ha van témája, akkor tud fes-
teni. Ha csak az ihletre várnék, akkor való-
ban nehezen állna össze a dolog. Egyéb-
ként elég gyorsan „dolgozom”.
– Korábbi, Telkiben megrendezett bemuta-
tójának milyen visszhangja volt?
– Örülök, hogy ezt a kifejezést használta,
valójában ezt én is így nevezném. 
A dolog ugyanis arról szól, hogy elsôsor-
ban a telki, olykor a budajenôi lakótársaim-
nak - akik közül sokakhoz személyes jó
kapcsolat fûz, gyakran megkérdezik, hogy
miket festek mostanában – egy csodálatos

környezetben bemutathatom az elmúlt hó-
napokban készült alkotásaimat. 
Erre a családi házunk nem igazán volna al-
kalmas, ezen a helyen azonban jók az adott-
ságok.
A házigazdák, Magyar Károly és felesége,
Jutka asszony pedig nagy szeretettel gon-
dozzák és kezelik a programot. A legutóbbi
bemutató alkalmával is nagyon sokan tisz-
teltek meg figyelmükkel, amelyet ezúton is
köszönök.
– Ebbôl tehát valamiféle tradíciót szeretne
kialakítani?
– Eredendôen ez nem az én ötletem volt, de
megtisztelt és örömmel tettem magamévá
Károly barátom gondolatát. Ezúttal, mint
azt a riport elején már említettem, felkér-
tem két nagyszerû helyi alkotót, Nyíri Kati
textilmûvészt és Karsai Zsófia keramikust,
hogy vendégmûvészként szerepeltessék al-
kotásaikat. Igen, lehet akár hagyomány is,
évente egy alkalommal. Remélem, a láto-
gatók is érdekesnek találják majd.
– Ezúttal milyen anyagot készül kiállítani?
– Engem amióta festeni kezdtem, alapvetô-
en három dolog foglalkoztat. Figurális ké-
peimmel karaktereket és jellemeket, illetve
adott esetben érzelmeket szeretnék kifejez-
ni, a szónak nem túl direkt értelmében.
Nonfiguratív festményeim a megélt vagy
megálmodott tárgyi világ szubjektív átköl-
tései. Végül pedig „szabad absztrakció”-
nak nevezem azokat a dolgaimat, amelyek-

kel elszakadva az érzékelhetô és konkrét
elemeket tartalmazó valóságtól, valamiféle
teremtést élek át.
Igen, ez így van még akkor is, ha elsô pilla-
natban kissé fellengzôsen hangzik is. Te-
remteni egy sohasem volt világot úgy, hogy
aki a festményre néz, úgy érezze, mintha
létezô motívumokat látna, csak nem tudja,
hogy mik azok - ez egy nagyon izgalmas út,
és talán ilyenkor adom leginkább önmaga-
mat, ez teljesen belülrôl jön.
– Említette, hogy külföldre is kell küldenie
festményeket. Mondana errôl pár szót? 
– Pusztán arról van szó, hogy elsôsorban az
Egyesült Államokban, de néhány európai
országban is képviselôk szervezik a festmé-
nyeim kiállítását, értékesítését, így értelem-
szerûen idôközönként el kell látni ôket
anyaggal.
– Külföldön legközelebb hol találkozhatnak
a munkáival?
– Dél-Spanyolországba, illetve Kaliforniá-
ba szól egy meghívásom. Remélem, idôben
össze tudom állítani a szükséges anyagot,
mert mindkettô igen terjedelmes térben
jönne létre, és az elôbbit sajnos egyszer már
lemondtam! 
– Köszönöm a beszélgetést, kíváncsian vár-
juk a bemutatót!

A mûvészek és a házigazdák szeretettel
várnak minden érdeklôdôt november
30-án (pénteken) 17-20 óráig, illetve de-
cember 1-én és 2-án (szombaton és va-
sárnap) 10 és 20 óra között! 

Zimonyi Adrienne

Ismét Pelles kiállítás Telkiben
avagy egy hagyomány éledése

November 30. és december 2. között a Fô utca 20. szám alatti Báder-Magyar
ház lesz ismét a helyszíne a Telkiben élô neves képzômûvész, Pelles Róbert
kiállításának. E közelgô kiállítás kapcsán beszélgettem vele.

Telki tulipánok
November 17-én szombaton kb. 2300 tulipán-
hagymát ültettünk el a falu közterületein: az isko-
la, az óvoda, a polgármesteri hivatal, a templom
elôtt, a temetô elôtti parkban, a kápolna és a pes-
tiskereszt elôtt, az 56-os emlékmû körül, a körfor-
galomban és a Muskátli utcai játszótéren. A fôút
melletti fiatal hársfák tövébe pedig nárciszok ke-
rültek. A virághagymákat egy Telkiben élô fiata-
lember, Jan-Willem van den Akker ajándékozta a
falunak. 
Pénteken délelôtt sûrûn esett a hó, nyirkos hideg
volt, és az Országos Meteorológiai Szolgálat más-
napra is hideget és hózáporokat ígért. A Statáriá-
lis Tulipán Bizottság kis szorongással mégis
amellett döntött, hogy hiba volna elhalasztani a
tulipánültetést, mikor olyan sokan ígérték, hogy
eljönnek. A különbözô súlyosságú helyzetekre ki-
dolgozott B- és C-tervekre végül nem volt szük-
ség. Szombaton az idô viszonylag enyhe volt,
nem fújt a szél, és semmilyen csapadék nem esett.
Hurrá!

Az ültetésben végül 25-30 felnôtt és rengeteg
gyerek vett részt. (ôket mindig nehezebb megszá-
molni).  Nagyon vidám volt a hangulat, és délre
már végeztünk is a munkával. 
Köszönjük mindenkinek a jelenlétét, a szervezés-
ben kapott sokféle segítséget, a Hambuch Bt-nek a
szerszámokat, a Pagony Vendéglônek a teafôzést,
van den Akker úrnak pedig a kedves gesztust! 
Most már a tulipánokon van a sor.

Bellon Erika
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Márton nap az iskolában

Az iskolában egész héten készülôdtünk a Már-
ton napra. Vágtuk, ragasztottuk, színeztük a li-
bákat. 
Elérkezett november 12-e, hétfô. A napközi-
ben festettünk lámpást, akinek már volt, az hû-
tômágnest készített, természetesen libásat. 
A mi osztályunk, a 3.a elôadta a Ludas Matyi
címû mesét. Akik megnézték, azok meg is tap-
solták. Lehet, hogy nem mindenki, de azért a
nagy többség igen. Mi nagy izgalommal ké-
szültünk az elôadásra, sokat bohóckodtunk
közben.
Az elôadás után volt az osztályban lakoma,
amire nem is számítottunk. Voltak sütik, inni-
valók. 
Nemsokára elérkezett az indulás a Márton na-
pi felvonulásra. Ahogy szokott, már az elején
összetört egy lámpás. A mi osztályunk vezette
a sort. Amikor felértünk a templomhoz,
meggyújtottuk a lámpásokat és bementünk a
templomba. Szerencsére mi az elsô sorban ül-
tünk. Mikor mindenki beért a templomba,
megpróbáltunk valahogy elférni, végül is sike-
rült. A hittan tanár bácsi felolvasott nekünk
egy Szent Mártonról szóló legendát. A végén
felálltunk, és szépen kimentünk. 
Visszafelé volt, aki már egyenesen hazafelé

ment, de volt olyan is, aki még visszament az
iskolába.
Szerintem jól sikerült ez a délután, máskor is
szívesen megyek ilyen felvonulásra.
Festettünk lámpást,
S ki nem festett, 
Nem is vonult vele,
Helyette csinált mást.

Mentünk a templomba,
Szépen vonulva,
Amikor hazaértünk,
Mindent elmeséltünk.

Nesselfeld Kinga 3. a osztályos tanuló

Ôszi témanapok az erdôben
Október elsô hetében gyerekzsivajtól volt
hangos a telki erdô. Minden iskolásunk el-
látogatott a közeli arborétumba, ahol meg-
ismerhették az ott növô szép és különleges
növényeket. Persze a szakavatott vezetô,
dr. Apatóczki István nélkül ez nem sikerült
volna. Köszönjük, hogy örömmel mesélt
nem csak a kíváncsi elsôsöknek, hanem a
néha türelmetlen nagyobbaknak is!

A különbözô évfolyamok más és más fel-
adatokkal készültek erre a kirándulásra. A
kisebbek gyûjtômunkát végeztek már jó
elôre az erdei növényekrôl, madarakról, ál-
latokról. Sok hangulatos fogalmazás is ke-
rekedett az ôszi táj szépségeirôl, a rajzok-
ról, festményekrôl nem is beszélve. A má-
sodikosok nem csak elôre készültek, hanem
a kiránduláson gyûjtött termésekbôl, fale-

velekbôl „kisplasztikai” kiállítást is rendez-
tek. Az ötödikesek Sarlós Erzsébet tanárnô
által összeállított feladatlappal a kezükben
indultak az arborétum felé. Keresgélniük
kellett többek között egy fényes, egy göm-
bölyû, egy piros „valamit”, meg kellett
mérniük egy fának a magasságát, összeha-
sonlíthatták a tölgyfát kicsiben és nagyban.
Ezt az élményt – a rozsdásodó fákkal, az
avarillattal és a madarak csiripelésével –
már nem kell a tankönyvbôl megtanulni.
Ráadásul a cél, hogy a gyerekek megismer-
jék a tágabb lakóhelyünket, környezetünket
úgy, hogy bizonyos tananyagot a valóság-
ban is megtapasztaljanak: sikeres volt!

Megint együtt
Iskolánk Diákönkormányzata egy kisebb
összeget nyert pályázaton.
Kistérségben DÖK célra költhettük el. A
november 8-i hétvégét erre szántuk. 7 isko-
la részvételével a tudatos, tervezett prog-
ramszervezés csínját-bínját tanultuk meg.
Közben a DÖK igazi feladatairól beszél-
tünk, álomiskolát terveztünk. Itt derült ki,
hogy nem szeretnének különleges dolgokat
a gyerekek, csak érdekesebb órákat, normá-
lis büfét és motivációt a tanuláshoz, egyen-
lô elbírálást a tanári értékelésben.
Az itt résztvevô gyerekek figyelmesen, ön-
tudatosan dolgoztak és képviselték iskolá-
jukat. Úgy érezzük, többnyire érdemesek
arra, hogy iskolájuk szószólói legyenek.
Viszont az intézmények is jobban bevon-
hatnák ôket a közös munkába, valódi joga-
ik gyakorlására.
Résztvevô tanárok:
- Putz Ildikó DÖK -támogató tanár
- Kristóf Mariska 
- Vasuta Zoltán segítôk
Jól érezték magukat, nyitott szívvel ismer-
kedtek egymással. Elmondásuk szerint szí-
vesen táboroznának együtt.
Tavasszal erre keresünk lehetôséget pályá-
zat, támogatók útján.

Putz Ildikó és Kristóf Mariska

Budakeszin az Átrium Üzletház I. emeletén
/Fô u. - Erkel u. sarok/ megnyitottuk

AlmakuckóAlmakuckó
Játék- és gyermekkönyv boltunkat.

Kaphatók: fajátékok,  babházak, babák
mackók, régmúlt idôk játékai
gyermekkönyvek, régi képeslapok
nagy választékban.

Légy kíváncsi ránk, gyere el hozzánk!

Rajz pályázat!
Az I. Telki Advent keretében gyer-
mekrajz kiállítást szeretnénk ren-
dezni, ezért felkérjük az alkotni
vágyó gyermekeket (illetve szülei-
ket, hogy motiválják mûvészi haj-
lammal rendelkezô vagy csak al-
kotni szeretô gyermeküket), hogy
készítsenek minél több alkotást
"Karácsony Telkiben" címmel. 
Korhatár: 3-14 év. Az alkotások
leadhatók az óvodában és az isko-
lában, illetve a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán, Honti Edit tit-
kárnônél. Beérkezési határidô:
december 5.

Tenisz eredmények
November 10-én szombaton
két telkis kisdiák vett részt az
ország túlsó felén, több mint
300 kilométerre Telkitôl, Gyu-
lán a XVII. Kelet-magyarorszá-
gi Régiós Iskolai Tenisz Baj-
nokságon.
A két napos kirándulás sok él-
ménnyel és eredménnyel volt
teli.
Eredmények:
Barsi Laura 4. osztályos tanuló
III. helyezett,
Tornyai Gábor 3. osztályos pe-
dig V. helyezett lett a versenyen.
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KONTÉNERES
építési törmelék - sitt - szemét
- föld elszállítása 4-6-8 m3-es

konténerekkel!
Megrendelhetô Telkiben: 

Mobil: (20) 312-0896
(30) 908-4077

MEGRENDELÉSEIKET
KÖSZÖNETTEL

VESSZÜK!

Ebben a  hónapban
e lkerü l te  fa lunka t

a  gó lya!

Szeretne Ön szerkesztô lenni?

Ossza meg falunkkal kapcsolatos közérdekû információit, észrevéte-

leit községünk lakóival a Telki Napló hasábjain! Szerkesztôségünk

szívesen lát minden olyan cikket, felhívást, mely széles körben érinti

Telki polgárait.

Elérhetôségeink és hirdetésfelvétel:
telkinaplo@telki.hu 

Szilágyi Balázs (+36) 70-312-74-00

Következô lapzártánk 
várható idôpontja: 

2007. december 10. 

KKIIAADDJJAA::
Telki Községi Önkormányzat
2089 Telki, Petôfi utca 1.

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Danóczy Balázs polgármester

FFEELLEELLÔÔSS SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔ::
Szilágyi Balázs

Tel.: (70) 312-7400
telkinaplo@telki.hu
MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK:
Bognár Andrásné
Cseresnyés Ágnes

Kamlah Szilvia
Köveskuti Tünde

NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
SSoolloonngg PPrriinntt KKfftt..

Az osztrák tulajdonban
lévô, dinamikusan fejlô-
dô Schachermayer Kft
biatorbágyi áruházába

keresünk 

KÉPESÍTETTKÉPESÍTETT KÖNYVELÔ KÖNYVELÔ 
VÉGZETTSÉGÛVÉGZETTSÉGÛ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI 
munkatársat.

Német nyelvtudás és bérszámfejtésben szerzett gyakor-
lat nem feltétel, de elôny.

Amennyiben Ön kifejezetten szorgalmas, megbízható,
fegyelmezett, nyitott az újdonságokra, és szívesen dol-
gozna lelkes csapatunk tagjaként, küldje el önéletrajzát
bruttó bérigényének megjelölésével az alábbi címre:

Schachermayer Kft
Bognár András

cégvezetô

2051 Biatorbágy PF. 35

IMPORT BESZERZÔT
és

ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKATÁRSAT

keres a pátyi székhelyû JOHNSVILL Kft., akitôl magas
teljesítményt és csapatmunkát vár el.

A fényképes szakmai önéletrajzokat küldje az
office@johnsvill.hu vagy a 

2071 Páty, Kerekdombi út 5. címre.

További információk: www.johnsvill.hu 
Tel: 23/555-750
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