
Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi fínom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született. 
Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhitat 
minden szívet átitat. 
Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép. 
Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született! 

Dsida Jenô: 

Itt van a szép karácsony

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelôdomb
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4. oldal

3. oldal

4. oldal

Mindenkinek Kellemes
Ünnepeket és Boldog Új Évet

Kíván a Telki Napló!

Meghívó
a 2007. december 22-én sorra kerülô Tornaterem

avatásra, valamint Egészségnapra

Helyére került a megújított 
telki kegykép

A telki Szent István király-templom egyik oldalfalán két évvel ezelôtt
még szerényen húzódott meg egy ütött-kopott, besötétedett olajkép,
melyen alig volt felismerhetô Szûz Mária és a gyermek Jézus alakja.

Színház Telkiben
Örömmel tájékoztatjuk kedves érdeklôdôinket, hogy a novemberi
lapszámunkban beharangozott, de akkor technikai okok miatt elmaradt
elôadás 2008. január 13-án (vasárnap) 18 órai kezdettel lesz megtartva az
Általános Iskola aulájában.

6. oldal

Faludisznaja
Január 19-én ismét Faludisznaja lesz községünkben!
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H I V A T A L I  H Í R E K

(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.

Tornaterem avató idôpontja, kistérségi együttmûkö-
dés, Pest megye önállósodási kezdeményezése

Elsô napirendi pontként a képviselôk a tornaterem átadásá-
nak végleges idôpontjáról döntöttek, mely alapján az ese-
mény december 22-én, szombaton kerül megrendezésre.
A szociális feladatok ellátásával a testület továbbra is a
községünket 2003 óta segítô Máltai Szeretetszolgálatot
bízta meg.
Ezt követôen kistérségi együttmûködéshez kapcsolódó
döntések következtek. Ezentúl a társuláshoz tartozó telepü-
lésekkel közös belsô ellenôrünk is lesz, aki a Telki Óvoda

és Általános Iskola átvilágítását végzi majd, mellette fa-
lunk eddigi ellenôre is változatlan módon folytatja munká-
ját. A pedagógiai szakszolgálat esetében községünk vállal-
ta, hogy továbbra is biztosítja a gyógytestnevelési ellátást
és egy félállású logopédust foglalkoztat.

Az ülés Pest megye önálló régióvá válásának kérdésköré-
vel zárult. Ennek során elhangzott, hogy az uniós támoga-
tások megítélésénél minden esetben a teljes régió fejlettsé-
gi szintjét veszik alapul, és általában a hátrányosabbak jut-
nak több pályázati forráshoz. Mivel Budapest jelentôsen
emeli az egész régió szintjét, ezért indult kezdeményezés
egy helyi népszavazás kiírására. Amennyiben ez sikerrel
zárulna, úgy a parlament dönthetne arról, hogy elfogadja-e
a voksolás eredményét  A képviselôk végül támogatták a
törekvést azzal a kikötéssel, hogy alaposan meg kell vizs-
gálni, hogy szakmailag milyen alapja van a fôvárostól való
elszakadásnak.

szb

Beszámoló a Képviselôtestület üléseirôl

Mintegy hatvanan vettek részt az idei második közmeg-
hallgatáson, amely Danóczy Balázs polgármester beszámo-
lójával indult (ezt részletesen az elôzô, novemberi végén
megjelent számunkban is olvashatták).
Ezt követôen átadta a szót a lakosoknak - aki akarta, felte-
hette kérdéseit a képviselôknek, elmondhatta véleményét a
testület eddigi munkájáról.

Kisebb és nagyobb horderejû ügyekrôl, teendôkrôl számol-
tak be a jelenlévôk, amelyek között voltak olyanok is, ame-
lyek pénz nélkül, vagy nagyon kevés ráfordítással megold-
hatók. Ilyen többek között a Fô út mentén tapasztalható
gyorshajtások megfékezésére kért sebességkorlátozó táb-
lák elhelyezése. Többen is kérték, hogy az önkormányzat
szorgalmazza a közút kezelôjénél az ügy rendezését a falu
mindkét végénél. Mint ismeretes, Telki Budakeszi és Buda-
jenô felôli bejáratánál is 90 km/h a megengedett maximális
sebesség a lakott területet jelzô táblákig, pedig ezek elôtt
mindkét helyen találhatóak a településhez tartozó keresz-
tutcák, a Hosszúháton (volt Üdülôtelep) pedig buszmegál-
ló is. Emiatt fokozottan balesetveszélyesek az említett út-
szakaszok. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy ezeknek a problémáknak a megoldását mindenki az
egyik legfontosabb teendônek tartja a településen, de a
közútkezelô által elôírt követelmények száz millió forintot
meghaladó fejlesztést igényelnének.  Ami nem kerül pénz-
be, azok az intézkedések már megtörténtek: a polgármester
hivatalosan is kérte a közútkezelôt, hogy a 069-es terület és
az iskola közötti szakaszon a sebességkorlátozást feloldó
táblát szüntessék meg, és azon a rövid szakaszon ne lehes-
sen 90 km/h sebességgel száguldozni. A további lépések
megtétele érdekében az önkormányzat szívesen veszi a la-

kosság segítségét is. 

Emellett számos úthibáról, kátyúról számoltak be a hozzá-
szólók - ezek egy részét a megengedett össztömeg feletti
gépjármûvek okozzák -, valamint felhívták a figyelmet a
Hóvirág utca esô által elmosott, rossz állapotára is.

A beruházásokra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban vá-
laszként elhangzott, hogy egyelôre csak ott tudnak pályáz-
ni utak építésére, ahol a lakók vállalják az önkormányzatra
jutó önrész kifizetését.

A lakók panaszkodtak arra is, hogy egyes területeken az
építkezôk betemetik az árkokat, ami lehetetlenné teszi az
adott helyen a megfelelô vízelvezetést.

Emellett az egyik felszólaló megjegyezte, hogy hiányosnak
véli a Telki Napló tájékoztatását egyes ügyekkel kapcsolat-
ban (CBA, Egészségház), melyre a polgármester elmondta,
hogy tájékoztatni akkor tudnak, amikor már konkrétumok-
ról lehet beszélni, de amennyiben valaki érdeklôdik a hiva-
talban, szívesen adnak tájékoztatást bármely tervezett beru-
házás aktuális állapotáról. Emellett a testületi ülések beszá-
molói közt – kiemelt események esetén külön cikkben is -
lapunk hírt ad a fejleményekrôl.

A közmeghallgatáson tájékoztatták az érdeklôdôket arról
is, hogy néhány órával korábban hatályba lépett az
edzôcentrumra a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött
szerzôdés, így tavasszal megkezdôdhet az építkezés.

Sok figyelemre méltó hozzászólás érkezett a vezetôkhöz,
ami jelzi, hogy – más településekhez hasonlóan nálunk is -
sok a tennivaló, hogy még élhetôbbé váljon falunk.

Szilágyi Balázs

Közmeghal lga tás
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A tervezett program:

Délelôtt:

10.00: Ünnepélyes megnyitó
10.20: A Telki SE Ritmikus Gimnasztika Szakosztá-

lyának ünnepi môsora
10.40: A Telki SE Tánc Sport Szakosztályának ün-

nepi mûsora
11.00: Face Team akrobatikus zsákoló kosárshow

(www.faceteamshow.com)

Konferál: Détár Enikô és Rékasi Károly színmûvészek

Délután:

Különteremben:

12.00: Szemléletváltás az egészségünk érdekében -
elôadás, szôrés, filmvetítés (Morgan Spur-
lock: Super Size Me), és beszélgetés a tudatos
táplálkozásról dr. Kiss-Leizer Mártával

A Tornateremben:

Játékos sportversenyek egész délután

13.30-15.00: Ügyességi versenyek gyerekeknek (óvodás-
tól felsô tagozatosig) és családoknak.

15.00-17.30: Kosárlabda dobóbajnokság és streetball a
10-18 éves korosztálynak

13.30-17.30: Játékos asztalitenisz vetélkedôk, forgózá-
sok, korosztályos- és családi versenyek. Já-
ték adogatógéppel - természetesen pingpong
ütôvel és labdával.

Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket, 
nagyszüleiket egész nap! 

Minden gyerek ajándékot kap!

A legjobbak külön díjazásban is részesülnek!

Meghívó a 2007. december 22-én sorra kerülô
Tornaterem avatásra, valamint Egészségnapra
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A telki Szent István király-templom
egyik oldalfalán két évvel ezelôtt még
szerényen húzódott meg egy ütött-ko-
pott, besötétedett olajkép, melyen alig
volt felismerhetô Szûz Mária és a
gyermek Jézus alakja. Levéltári kuta-
tatás és mûvészettörténészi értékelés
tárta fel, hogy az alkotás másolatként
egy Brünnben lévô kegyképrôl, az
úgynevezett Brünni Csodatévôrôl ké-
szült, mely utóbbinak azonban a római
Santa Maria Maggiore-bazilika (Ha-
vas Boldogasszony-templom) híres
festménye volt a mintája. A brünni
képrôl a XVIII. században több máso-
lat is eljutott Magyarországra, közülük
egyet a bécsi skót bencések telki ura-
dalmi házuk kápolnájában helyeztek
el. A képrôl az 1783-as egyházlátoga-
tási jegyzôkönyv is megemlékezik:
„Ebben a kápolnában van egy falhoz
illeszkedô, a Boldogságos Szûz Mári-
ának szentelt fa oltár, akinek üvegezett
képe – nyilvánvalóan a Brünni Csoda-
tévô másolata - rajta látható, aranyo-
zott, fa baldachin alatt.” Amint közis-
mert, a bécsi bencések 1802-ben épít-
tették fel Telki mai templomát, melybe
– új díszkeretbe foglalva – az addig
használt kápolna oltárképét is átvitték.
Az 1821-es egyházlátogatás annak he-
lyét is feltünteti: „A Boldogságos Szûz
Mária képe, melyet Brünninek nevez-
nek, a szentély mellett a falon függ
üveg alatt, úgy, hogy a hajó felé te-
kintsen.” A templom belsejérôl 1930-
ban készült fotón a nevezett helyen – a
diadalív jobb oldalán – egy nagymé-

retû díszkeret széle látható, e keretnek
azonban a II. világháború után nyoma
veszett. Az egyházközség egyik tagja
két évvel ezelôtt a templom padlásán,
a nagy mennyiségû összetört cserép és
szétdobált fahulladék között figyelt fel
néhány szépen megmunkált fadarabra,
melyeken a késô barokk templombe-
rendezés stílusjegyei voltak felismer-
hetôk. A padláson lévô törmelék gon-
dos átvizsgálása után az egykori dísz-
keret darabjainak közel háromnegyede
került elô, korhadt, festéstôl megfosz-
tott állapotban.
Az elmúlt évben a több mint két és fél
évszázados olajkép restaurálására ke-
rült sor, melyet Somos Éva, budakeszi
festô- és restaurátormûvész végzett el.
A különleges kialakítású, jó két és fél
méter magas díszkeretet Móró Gábor
asztalos közremûködésével Schwartz
Rezsô, dunabogdányi restaurá-
tormûvész idén novemberben újította
meg. A hiányzó darabokat pótolták,
majd a keret visszakapta eredeti, bar-
násszürke, gránit utánzatú színezését
és aranyozását, ezüstözését. A díszke-
ret felújításának jelentôs költségét A
Telki Templomért Alapítvány támoga-
tása biztosította. A nagyméretû mûal-
kotás – benne a XVIII. századi kápol-
na oltárképével – ismét eredeti helyé-
re, a diadalív jobb oldalára került, így
az enteriôr visszakapta egyik hangsú-
lyos, a túloldali szószéket mintegy
„ellenpontozó” berendezési tárgyát.
Az Istenanya és a gyermek Jézus is-

mét régi fényben ragyogó képe méltó
karácsonyi ajándék Telki egész közös-
ségének s benne az egyházközségnek.
Jövôre az anyagi lehetôségektôl
függôen folytatódik a templombelsô
több tízmillió forintra tehetô felújítá-
sa. (A Telki Templomért Alapítvány
számlaszáma: 11742348-20012302.)

Enyedi Pál

Adventi-karácsonyi ünneplés
a telki templomban

„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.

FaludisznajaFaludisznaja
Január 19-én

ismét Faludisznaja 
lesz községünkben!

A hagyományos rendezvé-
nyen a korábbi évekhez ha-
sonlóan ismét forralt bor és
disznóból készült finomságok
várják a kellemes kikapcsoló-
dásra vágyókat.

Helyére került a megújított Helyére került a megújított 
telki kegyképtelki kegykép
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Elkészült a tornaterem!

Mi van a fa alatt?
Hatalmas ajándék!
Az év utolsó tanítási napján, december
21-én veszik birtokukba a Telki Álta-
lános Iskola tanárai és diákjai a torna-
termet.
Mi lesz velünk gyerekek? 
Hamarosan vége szakad a kalandos
testnevelés órák sorozatának.
Elkészült a tornaterem!
Innentôl kezdve már csak szép emlék
(amit unokáitoknak mesélhettek a
hosszú téli éjszakákon) a hídon töltött
testnevelés óra, a könyvtár oszlopai
közötti pókfogó és váltóversenyek, az
emlékezetes kidobós, amikor a labda
elôl menekülve neki repült egyikôtök
a tanterem falának, és kiszakított belô-
le egy jókora darabot…
A tornateremben nem lesznek szoba-
fenyôk, fikuszok és egyéb növények,
ami mögé elbújhattok, amikor jön a
labda…
Néhány hónap múlva már csak ködös
emlék lesz a lépcsôfutás… pedig ej, de
szép is volt!
Mostantól kezdve nem fognak átvo-
nulni az órákon szekrényugrás vagy
zsámolylabda közben csöppnyi, cso-
dálkozó tekintetû gyerekek, akik ebé-
delni mennek.
Sebaj! Minden erônkkel azon leszünk,
hogy „megszokjuk” azt a csodát, amit
a tornaterem jelent nektek gyerekek-
nek és nekünk tanároknak.
Azt hiszem, nagyon gyorsan fog men-
ni! 

Sarlós Erzsébet

Kirándulás a Pilisben

Novemberben 39 gyerek és négy tanár
mászta meg a Pilis hegység csodálatos
- bár ezt a ködtôl és az izzadságtól alig
láttuk - csúcsait.
Minden elismerésem a résztvevôké! 
Hol szándékosan, hol akaratunk ellen-
ére olyan helyeken másztunk négy-
kézláb, ahol a madár se jár…(és nem
véletlenül!).
Köszönet a tanároknak a kitartásért és
a türelemért, és dicséret minden diák-
nak, kiváltképp azoknak, akik felmér-
ve a terepet és társaik fizikai állapotát
a rászorulók segítségére siettek!
Februárban szeretettel várunk minden
diákot a következô megmérettetésre!

Sarlós Erzsébet

Sítábor!

Kedves Szülôk!
Kérem, aki még nem rendezte a sítá-
bor második részletének befizetését,
minél hamarabb tegye meg! 
A harmadik és egyben utolsó részlet
befizetése a szünet elôtti héten kezdô-
dik, és január 10-én ér véget. A harma-
dik részlet összegérôl részvevônként
küldök tájékoztatást.

Sarlós Erzsébet

Angol témanap a Telki Iskolában

November 22-én, csütörtökön rendezte
meg iskolánk az angol témanapot, mely
idén az egészség nevében zajlott, és
egy kicsit utalva az angolszász
„Thanksgiving” ünnepre, „Pulyka-
nap”-nak neveztük el.
Délelôtt a negyedik órától kezdve kis
csoportokban dolgoztak az osztályok.
Különbözô kötelezô és szabadon vá-
lasztható feladatokat kellett megoldani-
uk. A választható feladatok között sze-
repelt egy angol képes szótár (picture
dictionary) készítése, egészséggel kap-
csolatos angol szavakból nyelvtörôk
írása, egy egészséges recept leírása és
illusztrálása, valamint egy egészséggel
kapcsolatos képregény készítése. A kö-
telezô feladat pedig egy színdarab
elôadása volt, melyet a diákok maguk
készítettek elôre megadott szempontok
alapján (például szerepelnie kellett egy
pulykának, a piros és zöld színnek, va-
lamint el kellett hangoznia annak, hogy
„It can’t be true!”). A nagyon színvona-
las elôadásokat a végén együtt nézték
meg a gyerekek. Volt olyan pulyka, akit
kergettek és így sikerült lefogynia, és
volt olyan is, amelyik zöld volt nyersen
és piros sütve. Míg ötletekbôl nem volt
hiány, tanulóink elôadási készségein
még van mit javítanunk. Minden osz-
tály díjat érdemelt, az egészséges fi-
nomságokat a decemberi iskolagyûlé-
sen vehették át.

Homolya Vera

Iskolai hírek
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- Az MTA Szociológiai Kutatóintézetében
2006 végén megalakult az Éghajlatváltozás
Kutatómûhely, amely aztán elindította az
éghajlatbarát települések munkatervet.
Több önkormányzatot is megkerestünk, s
végül hárommal (Tatabánya, Pomáz és
Hosszúhetény) sikerült megállapodnunk.
Sokan érdeklôdnek, már Pilis és Albertirsa
is határozatot hozott arról, hogy csatlakozik
az együttmûködéshez. Az éghajlatváltozás
várható hatásai miatt azonban elkerülhetet-
len, hogy minden önkormányzat kidolgoz-
za saját tervezetét. A kérdéssel komolyan
foglalkozó ENSZ és az Európai Unió, de
még az egyes kormányok is olyan nagy te-
hetetlenségi nyomatékkal rendelkeznek,
hogy nem képesek azokra a gyors változá-
sokra választ adni, amelyeket a természet
elôír. Érdemi változásra önkormányzati
szinten a legjobbak az esélyek.
- Mi mozgatja az önkormányzatokat? A fe-
lelôsségtudat, vagy hogy saját környezetü-
ket tegyék élhetôbbé?
- Néhány angol település lakóit megdöb-
bentette, milyen nagymértékben járulnak
hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásá-
hoz – Magyarországon most dolgozzuk ki a

településenkénti számítási módszert –, de a
világ sorsáért való aggódás mellett sokkal
erôteljesebben érvényesült az, hogy ezeket
a településeket valamilyen természeti sze-
rencsétlenség érte. A veszélyeztetettség a
legnagyobb mozgatóerô. Magyarországon
is ezért fog növekedni az éghajlatbarát tele-
pülések száma. A Heti Válasz és a Figyelô
októberi közös tanácskozásán figyelmezte-
tett Láng István: olyan helyzet alakulhat ki,
hogy – elsôsorban az aszályos nyarak miatt
– az élelmiszer-ellátás is veszélybe kerül-
het. A tekintélyes akadémikus azt javasolta:
el kellene kezdeni vetômagot, szálastakar-
mányt és konzervet tartalékolni, de elsiklot-
tunk a figyelmeztetés mellett. 
- Úgy látszik, erre az üzenetre még nem va-
gyunk elég fogékonyak.
- Mûködik az elhárító gépezet. A másik lé-
nyeges mozzanat, hogy a szélsôséges idôjá-
rás miatt az áramellátás is sérülhet. Minden
településnek el kell gondolkodni azon,
hogy ilyen esetben hogyan tartható fent az
ott élô emberek élete. A nagy ellátórendsze-
rek sérülékenységével szembeni megoldás
lehet az önkormányzati önállóság növeke-
dése: olyan helyi energiaellátásra kell fel-

készülni, amelyre éppen a szelíd erôforrá-
sok kínálnak megoldást.
- Ahogy Sólyom László fogalmazott az em-
lített tanácskozáson: 50-100 év múlva nem
fogjuk érteni, miért égettük el például az
egyik legfontosabb ipari nyersanyagunkat,
a kôolajat.
- Egyre többen érzik, hogy valami nincs
rendben, de még nem tudják pontosan meg-
fogalmazni, mi az, és azt sem, hogyan kel-
lene váltani. Három éghajlati képtelen-
ségrôl beszélhetünk. Az egyik szerint a nö-
vekedésre irányuló gazdasági érdekek gá-
tolják a fogyasztás csökkentésére ösztönzô
változásokat. A második a politikát érinti:
egyre sürgetôbb olyan intézményrendszer
kialakítása, amely képes alkalmazkodni a
változásokhoz. A harmadik a rövid és a
hosszú távú gondolkodásmód ellentmondá-
sa; az, hogy az élet idôtartamát csupán a
születés és a halál közötti idôszakra korlá-
tozzuk-e. Sok emberrel beszélgettem, s bár
a legtöbben belátják, hogy elkerülhetetlen
és súlyos változások jöhetnek, rendre el-
hangzott: „remélem, azt én már nem érem
meg!" Ekkor értettem meg igazán, hogy ez
a rövid távú gondolkodásmód milyen ve-
szélyes a társadalomra nézve: én ebbôl a vi-
lágból kiszállhatok, senkinek sem tartozom
elszámolással, semmiért sem vagyok fe-
lelôs. Az éghajlatváltozásnak ez az egyik
legfontosabb üzenete: az a kultúra, ame-
lyikben ez a szemlélet általánossá válik,
hosszú távon nem tartható fenn.

(Sümegi Noémi beszélgetése Antal Z.
Lászlóval, részletek a Heti Válaszban no-

vember 22-én megjelent interjúból)

Színház Telkiben
Örömmel tájékoztatjuk kedves érdeklôdôinket, hogy a novemberi lapszá-
munkban beharangozott, de akkor technikai okok miatt elmaradt elôadás
2008. január 13-án (vasárnap) 18.00 órai kezdettel lesz megtartva az Általá-
nos Iskola aulájában.

Jegyek elôjegyezhetôk: Zimonyi Adrienne (tel. vagy sms: 06-20/419-7027,

hétfôtôl – péntekig  9.00 – 19.00) zadr@freemail.hu

Kérem, hogy aki elôjegyezteti a jegyeket, szíveskedjen megadni az elérhetô-
ségét, hogy az átvétel idejérôl és módjáról értesíthessem!

Jegyek 1.200 Ft-os áron vásárolhatók:

December 20-tól:
Pagony Vendéglô H-P: 12.00 – 21.00

Szo –V.: 11.00 – 21.00
Telki Virágbolt H-P: 9.00 – 19.00

Szo: 9.00 – 16.00
V:     9.00 – 14.00

Január 7-tôl
Polgármesteri Hivatal Titkársága
hétfôtôl – péntekig: 8.00 – 16.00

TÁRSALGÁS KÖLTÔVEL,
TEAIVÁS KÖZBEN EGY

TÉLI DÉLUTÁNON

Minden kedves érdeklôdôt szeretet-
tel értesítünk, hogy a decemberben
elmaradt találkozó

LACKFI JÁNOS
költôvel

Január 19-én délután 5 órakor kerül
megrendezésre a Telki Óvodában.

Idôközben megjelent Lovasi András
(Kispál és a Borz) által elôadott, a
költô megzenésített verseit tartalma-
zó CD a Hangzó Helikon sorozat-
ban, amit ajánlunk a versbarátok fi-
gyelmébe!

Molnár Krisztina Rita

KOKUKK Egyesület

Konzervek és önkormányzatok: 
Éghajlatbarát Településekrôl dióhéjban

Ki az elefántcsonttoronyból! - gondolta Antal Z. László társadalomtudós, amikor el-
határozta: az éghajlatváltozást nem csupán az íróasztalnál fogja elemezni. Munkája
nyomán november 17-én megalakult az Éghajlatbarát Települések Szövetsége.
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A gyermek reggel a legfogékonyabb a gondolkodásra, ezért a Wal-
dorf-iskolákban azokkal a tárgyakkal kezdenek, amelyeknél fontos
szerepet kap a megértés, a gondolkodás és a képzetalkotás. Az elsô
tanítási egység - a fôoktatás - két óra hosszat tart, és külön rendje,
rítusa van. Az osztálytanító és a gyerekek kézfogással köszöntik
egymást, majd a gyerekek a friss élményeikrôl mesélhetnek. Ez-
után a tanár elôveszi a furulyát és kezdôdik a ritmikus rész, vagy
ahogy sokan mondják, a „reggeli kör”- versek és dalok kíséretében
elsô osztályban például megismerkednek a számokkal vagy a
betûkkel: egy képzeletbeli vonal mentén lejárják a földön, lerajzol-
ják a levegôbe. Amikor már mindenkiben él a mozdulat, lerajzol-
ják csomagolópapírra, majd a füzetekbe is. Az óra végén gyertyát
gyújtanak, párnára ülnek és mesét hallgatnak. Az osztálytanító me-
séjében elrejtve elôbukkannak a megismerésre váró új számok,
betûk, áttéve a lélek szintjére a megértést. 
A fôoktatást követik a nyelvi órák – már elsô osztálytól két idegen
nyelv –, a mûvészeti és a kézmûves foglalkozások.
A mûvészeti foglalkozásoknak kiemelt szerepe van. Az alsóbb osz-
tályokban minden tantárgyban helyet kap a festés, rajzolás, gyur-
mázás, zene és tánc. Lehetôvé válik, hogy a kisgyermek mûvészi
tevékenységgel fejezze ki érzelmeit, alkosson valamit, de nemcsak
a tárgyak világában, hanem a lélek birodalmában is. Ezért nevezik
ezt az iskolát a szív iskolájának. 

A Waldorf-iskola ugyanakkor a kéz iskolája is. Fontos szerepük
van a kézmûves foglalkozásoknak, amelyek  fokozott figyelmet és
türelmet igényelnek, fejlesztik az akaratot.  A megmunkálásra
használt természetes anyagok (pl. fa, agyag, viaszgyurma, gyapjú)
pedig a gyermek érzékelésére hatnak erôteljesen.

A Zsámbéki-medencében a Waldorf-pedagógia iránt elkötelezett
szülôk csoportja egy éve dolgozik azon, hogy 2008 ôszétôl, fel-
menô rendszerben, idôvel kerttel, gazdasággal, 13 évfolyamossá
bôvülô Waldorf-iskola indulhasson.
Elôadás-sorozatunk egyben a felvételi része, azonban mindenki
számára nyitott és ingyenes. Azon családoknak, akik 2008 szep-
temberétôl a Kisgöncöl Waldorf Iskolába szeretnének járni, a meg-
hirdetett öt elôadásból hármon részt kell venniük.

Elérhetôségek : Molnár Katalin:  06/30-695-7499,  
Balla Katalin: 06/26-371-142 

www.kisgoncol.hu,   kisgoncol@gmail.com

Áldott, békés ünnepeket kívánunk:

a Kisgöncöl Waldorf Iskola-kezdeményezés alapítói.

A Fej a Kéz és a Szív iskolája 
- Egy nap a Waldorf-iskolában

Idôpont

Január 11-én
17-19 óráig

Január 25-én
17-19 óráig

Február 8-án
17-19 óráig

Február 22-én
17-19 óráig

Március 8-án
9-16 óráig

Téma

Kötetlen beszélgetés a felvételivel és iskolával kapcsolatban, különös figyelem-
mel a család és az iskola kapcsolatára. Elôadó: Ekler Ágnes osztálytanító

Filmvetítés és beszélgetés a Waldorf-pedagógiáról. A mûvészetek szerepe, al-
kalmazásának oka és módja az iskolában. Elôadó: Balassa Bálint Waldorf-tanár

Mindennapok az elsô osztályban.
Elôadó: Kulcsár Gábor osztálytanító

Mi lesz a Waldorf-iskolából kikerült diákokkal? Elôadó: Kereszty Zsuzsa és
végzett diákok

Nyílt nap: egész napos tevékenység, ahol a szülôk kipróbálhatják a Waldorf-pe-
dagógia gyakorlatait. Utána beszélgetések osztálytanítókkal, szaktanárokkal

helyszín

Telki, Általános Iskola
Telki, Muskátli u. 2.

Zsámbéki Mûvelôdési  Ház
Zsámbék Etyeki u. 2

Biatorbágy, Faluház
Biatorbágy, Baross Gábor u.1.

Budakeszi Mûvelôdési Központ
Budakeszi, Fô u. 108.

Pátyi Mûvelôdési Ház
Páty, Kossuth L. u. 77.

„Krízisek a családban”
címmel  - közkívánatra -
ismét Bagdy Emôke pro-
fesszor asszony, a Károli Gáspár
Egyetem Pszichológiai tanszékének
vezetôje osztja meg velünk gondola-
tait a Kapcsolatok lelki egészségrôl
szóló elôadás sorozat keretében,
2008. január 24-én este nyolc órakor,
a Telki Általános Iskola könyvtárá-
ban.  Az elôadás után bármely témá-
ban várjuk a kérdéseket, tehát nem

csak az elhangzottakkal kapcsolat-
ban.

A család életében a természetes bel-
sô történésekbôl fakadóan kialakul-
nak fejlôdési krízisek, amikor a csa-
ládtagok életállapotának változása új
életformát igényel. Napjainkban
azonban megsokasodtak a családi
összetartást  kívülrôl  romboló hatá-

sok is: gazdasági ellehe-
tetlenülés, értékrendi
válság, fogyasztói

szemlélet romboló hatása, a családot
kevéssé támogató társadalmi, munka-
helyi környezet. Hogyan birkózzunk
meg mindezekkel? Milyen erôforrá-
sokra támaszkodhatunk? Ezekre a
kérdésekre keressük a választ. Min-
den érdeklôdôt szeretettel várunk! 

Bakács Bernadett és Halász Terézia

K a p c s o l a t o kK a p c s o l a t o k
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Ha a téli hónapokban is autózni szeret-
nénk, mindenképpen vásároljunk téli
gumit! Elsô pillantásra nem olcsó ez a
megoldás, de gondoljunk arra, hogy
így a téli hónapokban nem kopnak a
nyári kerekek, ráadásul egy szerencsét-
len koccanás többe kerül, mint a téli
garnitúra! 
Amikor az átlag hômérséklet 7 fok alá
süllyed, akkor a téli gumiabroncs
anyagának összetevôi nem keményed-
nek meg, tapadása nem csökken. Ilyen
hômérséklet mellett nemcsak hóban,
de nedves úton, jégen is rövidebb a
jármû féktávolsága, mint a nyári gumi-
val felszerelt autóé. Van, aki a tárcsáról
leszerelteti a nyári gumit, és annak he-
lyére szerelteti a téli abroncsot. Ta-
vasszal ezt fordítva is megteszi, de
ilyenkor sérülés érheti a gumit, a le- il-
letve felszereléskor. Ajánlott tárcsával
együtt cserélni a gumit. Lehetôleg le-
meztárcsát használjunk a téli gumihoz,
mert a könnyûfémtárcsa sérüléke-
nyebb, nem kedveli a sót. 
Utazásunk során találkozhatunk olyan
helyzettel, hogy csak hólánc használa-
tával haladhatunk tovább az úton. A
hólánc használatának két szabálya van.
Az egyik az, hogy csak havas, jeges
úton szabad használni. Ennek indoka,
hogy biztonsági szempontból csak
ilyen útviszonyok mellett van értelme.
A másik pedig, hogy szilárd útburkola-
ton a sokkal rosszabb tapadás miatt
nem engedhetô meg a lánc használata.
Nem beszélve a lánc sokkal gyorsabb
kopásáról, esetleges szakadásáról,
mely további súlyos károkat okozhat.
Ezen felül, fontos megemlíteni, hogy
hólánccal felszerelt gépkocsival nem
ajánlott 50 km/h sebességnél nagyobb
tempóban autózni. 
A téli abroncs, valamint a hólánc hasz-
nálatával a jeges, havas, nedves-latya-
kos úton biztonságosabban haladha-
tunk, de nem szabad elfelejteni, hogy a
legnagyobb biztonság érzete mellett is
óvatosan és megfontoltan kell vezet-
nünk a váratlan helyzetek megoldása
érdekében. 

Miután lecseréltük az ablakmosó fo-
lyadékot fagyállóra, néhányszor mû-
ködtessük a rendszert! Így már a csö-
vekbe és a fúvókákhoz is fagyálló ke-
rül, s nem fagynak be az elsô hideg na-
pon. 
A zár jégoldót a kabátzsebünkben tart-
suk, ne a kocsiban!
Mindig számítsunk arra, hogy esetleg
az úton rekedünk. Télen legyen a ko-
csiban néhány meleg takaró, és töre-
kedjünk arra, hogy mindig tele tankkal
induljunk útnak! 
Ha elakadtunk, járassuk a motort, kap-
csoljuk be a világítást. De néha száll-
junk ki és ellenôrizzük a kipufogó kör-
nyékét! Ha a magas hó miatt a kipufo-
gógáz visszaáramlik a kocsi alá, súlyos
mérgezést okozhat az utastérben! 
Ne elôzzük meg a hóekét, mert elakad-
hatunk! 
Ne kövessük túl közel a sószóró kocsit,
mert az apró kavicsok kárt tehetnek a
fényezésben vagy a szélvédôben!
Ha száraz napok követik a havas-latya-
kos idôszakot, érdemes lemosatnunk a
kocsit. Csak az alsó mosás távolítja el
az alvázról a sós latyak maradványait! 
A nedves útról felcsapódó sós sár, a
köd hamar bepiszkolja a lámpaburákat.
A vékony, szinte alig látható szennyré-
teg is akár felére csökkentheti a fény-
erôt! A tisztítással azonban legyünk
óvatosak: a száraz maszatolás össze-
karcolhatja a mûanyag búrákat. Érde-
mes egy benzinkútnál megállni, és vi-
zes kefét használni. 
Ha behavazódott az autó, takarítsuk le
teljes egészében az ablakokat és a tük-
röket! Tenyérnyi „lôréseken” átku-
kucskálva nem lehet biztonságosan ve-
zetni. 
Ha ködbe kerülünk: ne elôzzünk! Vár-
juk ki a belátható útszakaszt. Kapcsol-
juk be idôben a ködlámpákat, de ha
megjavulnak a látási viszonyok, azon-
nal kapcsoljuk ki ôket. A elôttümk ha-
ladó számára hihetetlenül zavaró és
idegesítô a vakító fény! 

A megváltozott idôjárási és útviszo-
nyok között természetesen nem elég az
abroncs minôségében bízni. Ide feltét-
lenül szükséges egy megváltozott ve-
zetéstechnika és egy megváltozott
szemlélet is. 
Egy 50 km-el haladó gépjármû opti-
mális féktávolsága száraz úton kb. 8
méter. Vizes úton ez a féktávolság már
16 méterre nô, havas úton 32 méter, je-
ges, csúszós úton ez az érték már
nyolcszoros, tehát 64 méter is lehet. 
Ebbôl a példából is látszik, hogy télen
rendkívül nagy szerepe van a sebes-
ség helyes megválasztásának. 
A sebesség mellett nagyon fontos
szerepe van a kanyarodáskor és a
kritikus helyzetben történô helyes
magatartásnak. 
Amikor a jármû elindul havas, jeges
úton, kellemetlen meglepetésben lesz
részünk, ha nem óvatosan és fokoza-
tosan gyorsítunk. 
A kerekek kipöröghetnek, a jármû
eleje vagy hátulja kitörhet. Kapcsol-
junk eggyel magasabb sebességi fo-
kozatba, így csökkentve a kerekekre
gyakorolt erô nagyságát, és addig
adjunk gázt, amíg a kipörgést nem
tapasztaljuk. 
Ha csúszós, jeges úton a manôvere-
ket kockáztatva keményen hajtjuk
végre, a jármû irányíthatatlanná vá-
lik. Ezért ilyen idôjárási viszonyok
között mindig puhán, alacsony és
egyenletes sebességgel közleked-
jünk. 
Ha a gépjármû eleje kitör a sebesség
csökkentése mellett, nyomjuk ki a
kuplungot és fokozatosan, rántás
nélkül kormányozzunk. 
A blokkolásgátló hiányában csak fo-
kozatosan fékezzünk, lehetôleg mo-
torfékkel lassítsunk. 
És még egy utolsó jó tanács az el-
lenôrzéshez: 
Legalább havonta, illetve 500-600
kilométer megtétele után ellenôriz-
zük a guminyomás értékeket és
ilyenkor ne felejtsük ki a pótkereket
sem. 
Ne feledjék, mindenkit haza várnak!
Biztonságos közlekedést kíván a Bu-
daörsi Rendôrkapitányság.

Közlekedési tanácsok télreKözlekedési tanácsok télre
Beköszöntött a tél, még ha eddig kegyes is volt velünk az idôjárás, és nem
volt zord fagy, jég, hó és ónos esô, a téli évszakra ez jellemzô. Köztudott,
hogy a téli idôszakban több közlekedési baleset történik az utakon, mint a
többi évszakban, éppen ezért a Budaörsi Rendôrkapitányság a balesetek
megelôzése érdekében felhívja a közlekedôk figyelmét.
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Szilveszter éjszakája a felhôtlen szóra-
kozásé. Elôkerülnek a különbözô tûzi-
játékok, durrognak a petárdák. Azon-
ban az ünneplés mellett a jogszabályi
elôírásokról sem szabad megfeledkez-
ni. Ezért az alábbiakban a Budaörsi
Rendôrkapitányság Igazgatásrendésze-
ti Osztálya egy tájékoztatót ad ki a kü-
lönbözô pirotechnikai eszközök birtok-
lásának lehetôségeirôl, illetve a tiltott
eszközök tartásának szankcionálásáról.
A polgári célú pirotechnikai tevékeny-
ségek felügyeletérôl szóló 155/2003.
(X. 1.) Kormányrendeletet módosító
245/2005. (IX. 8.) Kormányrendelet
megtiltja, hogy magánszemélyek pe-
tárdát vásároljanak, birtokoljanak, il-
letve azt felhasználják. 
A módosításban szereplô tiltásra az
elôzô két évek gyakorlati tapasztalatai
alapján volt szükség, mivel a „hango-
san durrogó” petárdák a köznyugalmat
zavarták, az emberekben, állatokban
félelmet keltettek, illetve a használat
során több esetben súlyos balesetet
okoztak.

Rendôrkapitányságunk a tavalyi év vé-
géhez hasonlóan idén is szigorúan fog-

ja ellenôrizni a rendelet betartását.
Azokkal az állampolgárokkal szem-
ben, akik petárdát jogosulatlanul birto-
kolnak vagy felhasználnak, szabálysér-
tési eljárás kezdeményezésére kerül
sor, és 50.000 forintig terjedô pénzbír-
sággal is sújthatóak, illetve azt a piro-
technikai terméket, amelyre a szabály-
sértést elkövették, el kell kobozni.

A jogszabály a tiltás és szigorú szabá-
lyozás mellett magánszemélyek részé-
re lehetôségeket is biztosított, és en-
gedélyezi, hogy magánszemély az I.
pirotechnikai osztályba tartozó játékos
pirotechnikai termékeket, melyek ke-
vesebb, mint 3 gramm hatóanyagot tar-
talmaznak (pl.: tortára helyezhetô
„tûzijáték”) 14 évet betöltött szemé-
lyek egész évben megvásárolhassák, és
felhasználhassák. 

A rendelet meghatározott idôszakban,
december 28-a és 31-e között a II. piro-
technikai osztályba tartozó kis tûzijáté-
kok birtokolását, valamint december
31-én 18:00 óra és január 1-jén 06:00
óra közötti felhasználását is megenge-
di, de csak kizárólag 18 évet betöltött
nagykorú személyek részére. A fel nem
használt, hibás, vagy lejárt szavatossá-

gú termékeket 2008. január 01. 06:00
órától 5 napon belül a forgalmazóhoz
vissza kell szállítani, aki köteles azokat
térítés nélkül visszavenni.

Vagyis, ha ideiglenes jelleggel is
mûködik az árusító hely, az köteles a
szilvesztert követôen további 5 napon
keresztül nyitva tartani, és visszavenni
az általa eladott különbözô okokból fel
nem használt eszközöket. Az árusító-
helynek hatósági engedéllyel kell ren-
delkeznie.

A rendelet értelmében azok a termé-
kek, melyek nincsenek magyar nyelvû
tájékoztatóval, használati utasítással és
szavatossági idôvel ellátva, eredete
nem igazolható, hatóság által elkobo-
zandók.

A fenti szabályok be nem tartása szin-
tén szabálysértési eljárást von maga
után.

Fontos megjegyezni még, hogy a piro-
technikai eszközöket csak kültéren, és
csak a használati útmutatóban megha-
tározott módon szabad felhasználni. 

Mindenféle átalakítása, hatásnövelése
az adott pirotechnikai eszköznek, na-
gyobb balesetveszélyt rejt magában.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a
kötelezô és más szolgáltatásaink a lehetô
legkevésbé vegyék igénybe az idejét.
Fontosnak tarjuk, hogy munkatársaink ér-
kezésérôl idôben kiértesítsük, hogy elôre
és pontosan tudja, mikor kell számítania
ránk.
Szolgáltatóként fontos szempont szá-
munkra, hogy rugalmasan együttmûköd-
jünk Önnel, hogy az élet-, a tûz- és a va-
gyonbiztonság érdekében kifejtett tevé-
kenységünk maradéktalan és garantált le-
gyen.
Tevékenységünket eddig is a kölcsönös
bizalomra építettük, s a jövôben is azon
leszünk, hogy a kéményseprô szerencsét,
biztonságot hozzon Önnek.
A kéményseprés gyakoriságát a 27/1996.
BM rendelet és a helyi rendelet együtte-
sen írja elô.
Ezen rendeletek alapján évente egyszer
ellenôrizendôk és tisztítandók a gáztüze-
léshez tartozó kémények, illetve a tartalék

kémények. Évente kétszer ellenôrizendôk
és tisztítandók a vegyes tüzeléshez tarto-
zó kémények (olaj, fa, szén), a vízzáró bé-
lés nélküli gáztüzeléshez tartozó kémé-
nyek és a gyûjtôkémények. Üdülônek
minôsülô ingatlanok kéményeit 4 évente
kell ellenôrizni és tisztítani. Minden ké-
ményre vonatkozik, hogy 4 évenként
úgynevezett mûszaki felülvizsgálatot kell
végezni. Cégünk négyévente egyszer kö-
telezôen elvégzi minden egyes, a körze-
tünkhöz tartozó épület kéményállomá-
nyának mûszaki, építésrendészeti és
tûzvédelmi és tömörségi vizsgálatát. Tel-
jes körû felmérésünk nyomán Ön meg-
tudhatja, hogy milyen állapotban vannak
házának kéményei, mennyire biztosított a
mérgezô égéstermékek elvezetése.
Hangsúlyozzuk, hogy a „kéményseprés”,
a kémények rendszeres ellenôrzése köte-
lezôen igénybe veendô közszolgáltatás.
Aki nem ellenôrizteti kéményeit, illetve
nem teszi lehetôvé munkatársainknak a
kémények vizsgálatát, szabályt sért. Vál-

lalatunk kénytelen jelenteni a tûzvédelmi
hatóságnak az ilyen eseteket, mely ható-
ság végsô esetben megszüntetheti az adott
ingatlan gázellátását.
De minden szabálynál és szankciónál
ijesztôbb, hogy a szénmonoxid csendes
gyilkos! Semmilyen jele nincs annak,
hogy a kémény már nem vezeti el az
égésterméket. Nem fog szagot érezni,
nem lesz füst, csak a szomszédok gyanít-
ják, hogy Önnel és családjával valami tör-
ténhetett. Az esetek többségében ekkor
már késô.
Kérjük, ne tegye kockára saját és családja
életét évi 1440 Ft-ért! 
Magasan képzett, tapasztalt munkatársa-
ink garanciát jelentenek arra, hogy a tûz
barátságos meleget, s ne veszélyt jelent-
sen az Ön számára.

Üdvözlettel:
Pest Megyei Kéményseprô és

Tüzeléstechnikai Kft. 

Közérdekû információ a Pest Megyei Kéményseprô és Tüzeléstechnikai Kft-tôl,
avagy a szénmonoxid a csendes gyilkos 

FELHÍVÁS!FELHÍVÁS!
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Székely BetlehemesSzékely Betlehemes

Idén is lesz székely betlehemes a Pajtában. December 24-én Telkiben 15 órakor, 

Budajenôn pedig 16 órakor kezdôdik a rendezvény. 

Mindenkit szeretettel várnak az eseményre, hogy a Szenteste elôtt együtt ünnepelhessük 

Jézus születését.
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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!

December i  lapzár tánk ig
szü le te t t :
Mészáros  Áron és
Pa lkov ics  Ágnes
gyermeke Mészáros  L i l i

Gra tu lá lunk!

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: 
2008. január 15. 

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..

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

JANUÁRBAN ISMÉT
FENYÔKOMPOSZTÁLÁS

Nem akarunk karácsony elôtt ünneprontónak tûnni,
de jó elôre jelezzük, hogy a Kokukk Egyesület 2008

januárjában ismét fenyôkomposztálási akciót szervez.
A részletek megtalálhatóak lesznek a falu honlapján,

a hirdetôtáblákon elhelyezett plakátokon és a
Telkifórumon. 

Kokukk Egyesület
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Advent  Advent  TTe lk ibene lk iben
Idén elsô alkalommal, hagyományteremtô céllal került megrendezés-
re Telkiben és még három környékbeli településen (Páty, Budajenô,
Budakeszi) az Adventi Forgatag.
Településünkön december 7-én és 8-án zajlottak az adventi esemé-
nyek. Színvonalas programok közül csemegézhettek az érdeklôdôk:
választhattak, hogy zenét hallgatnak, kiállítást néznek esetleg kézmû-
ves foglalkozáson vesznek részt, illetve kilátogatnak a vásárba.
Nagy összefogás jellemezte a készülôdést és a lebonyolítást is. Idô-
sek, fiatalok segédkeztek jókedvûen. Az ô jókedvük és szorgoskodá-
suk volt a megalapozója a közös karácsonyi készülôdés hangulatának
azok számára is, akik ezúttal csak látogatóként vettek részt a Forga-
tagban. A hangulatot kellemes karácsonyi zene és finom illatok fo-
kozták: sült gesztenye, forralt bor és az elmaradhatatlan kürtôskalács
ínycsiklandozó illata szállt a levegôben, a Pajtához csalogatva kicsi-
ket és nagyokat egyaránt.
Ha karácsony, akkor ajándék. És bizony egy falunak is jól esik, ha
ajándékot kap: ismét örülhettünk a betlehemnek, amely Simonfi Ka-
talin és Igaz Imre keze munkáját dicséri. Mindenki tetszését és cso-
dálatát kivívta a betlehem, reméljük ez alkalommal teljes fényében
pompázik a telkieknek az advent és karácsony teljes ideje alatt.
A betlehem elôtt büszkén feszít a falu karácsonyfája is, amelynek
„ruháját” az óvodások és az iskolások készítették. 
Ha ajándék, akkor ajándékkészítés. Ezt segített megvalósítani a ját-
szóház, amely mindkét napon várta a gyermekeket. A gyerekek lelke-
sen és csillogó szemmel láttak hozzá a különbözô ajándéktárgyak ké-
szítéséhez. Bizonyára sok kis alkotás kerül majd a karácsonyfa alá is. 
Falunk idôsebb lakói is örömmel jelentkeztek a felhívásra: készítse-
nek finom karácsonyi sütiket. A sütikbôl kóstolót is kínáltak a néze-
lôdésben megéhezett látogatóknak.
A vásárban megcsodálhattuk a környéken lakó és alkotó kézmûvesek
munkáit, akik egyedi termékeikkel megkönnyítették az ajándékvá-
lasztás nehéz pillanatait. A termékek jótékony célokat is szolgáltak,
mint például a Nyugdíjas Klub sütijei, illetve az óvónénik által készí-
tett mézeskalácsok és karácsonyi asztaldíszek. 
Nemcsak a Pajtában, és környékén, hanem az iskolában is zajlottak
adventi események. Itt nyílt meg pénteken a telki gyerekek rajzaiból,
valamint a Kodály életérôl és munkásságáról megrendezett kiállítás,
itt hallgathattak Kodály koncertet az érdeklôdôk. 
Bár az idôjárás nem volt kegyes hozzánk, de a forralt bor, a sült gesz-
tenye illata, valamint az érdekes programok sok látogatót csalogatot-
tak ki a meleg otthonokból.
A szervezôk bizakodnak benne, hogy kezdeményezésük elnyerte a
lakosság tetszését és sikerült egy új hagyományt teremteni települé-
sünkön.
Köszönet illet mindenkit, aki munkájával segítette a Telki Advent lét-
rejöttét. 

Zimonyi Adrienne

      


