
Karácsonykor
fényesek a felhôk,
csillagokból
horgol a tél kendôt.
Ráteríti
hegyek tetejére,
fenyôágnak
jégrojtos a vége.
Karácsonykor
mindenki varázsol,
meglepetés
bújik ki a zsákból.
Szekrényeknek
titkos rejtekébôl,
édesapám
legmélyebb zsebébôl.
Karácsonyra
kalácsot is sütnek,
nincsen ennél
izgalmasabb ünnep!
Ajándékot én is
készítettem,
amíg készült
majdnem tündér lettem!

Fésûs Éva

Karácsonykor

Ófalu - Hosszúhát - Víziváros - Erdôalja - Pipacsrét - Újfalu - Legelôdomb
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5. oldal
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Mindenkinek Kellemes Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kíván a Telki Napló!

Karácsonyi Székely Betlehemes 
idén is!

A szokásoknak megfelelôen idén is lesz Telkiben Székely Betlehemes.

Szilveszter éji harangszó a
Himnusz-szobornál

Szilveszter éjszakáján, az Újesztendô kezdetén megszólal a harangszó,
és meghitt, szeretetteljes újév köszöntésére hív bennünket.

4. oldal

A 2009-ben induló új telki elôadássorozat,
a "Mindennapi tudomány" elsô állomása:

Indul a legnagyobb részecskegyorsító, elnyeli-e a
világot?

Beszéljünk az ittas vezetésrôl…
Az ünnepek közeledtével megnô a különbözô összejövetelek, zenés-tán-
cos rendezvények száma, melyek rendszerint növelik az alkoholfogyasz-
tást is. 

5. oldal
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K Ö Z Ö S S É G I  É L E T

Advent Telkiben
Sokan készülôdtek együtt az ünnepekre

az iskolában

Élményekben gazdag, kézmûves-foglalkozásokkal, vá-
sárral és a falu karácsonyi ajándékaként színházi elôadás-
sal szinesített programban (a Micimackó) lehetett része
mindenkinek, aki Advent második hétvégéjének szom-
batját az általános iskola köré szervezett eseményen töl-
tötte.
A „Készüljünk együtt az Ünnepekre” jelmondat nem csak
üres frázis volt, hiszen minden korosztály megtalálhatta a
neki szóló programot – a legkisebbektôl a legnagyobba-
kig. Mindeközben teát és forralt bort szürcsölhettek a me-
legedni vágyók, bár néhány kivételtôl eltekintve a leg-
több esemény az iskola épületében zajlott.
Köszönjük Zimonyi Adrienne és Móczár Gábor szer-
vezômunkáját, valamint az önkormányzat segítségét! Az
esemény látogatottsága, a programok népszerûsége jól
mutatta, szükség van ilyen jellegû közösségi rendezvé-
nyekre.

A karácsonyfadísz-készítô verseny 
végeredménye:

Óvodás kategória: 
I. helyezett: Hetey Virág és László
II. helyezett: Soós Rebeka, Boróka és Péter

Ált.isk. alsó tagozat:
I. helyezett: Jakab Anna
II. helyezett: Bognár Tamás
III. helyezett (megosztva): Portik Ádám* és Németh 
Laura és Áron

Ált.isk. felsô tagozat:
I. helyezett: Takács Luca*
II. helyezett: Solymosi Zsófia

* a nyeremények a Polgármesteri Hivatal titkárságán átve-
hetôk

Köszönjük a szép munkákat, gratulálunk a helyezések-
hez!

Szilágyi Balázs
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Telki Község Önkormányzat Képviselô-testülete az alábbi döntése-
ket hozta. A beszámolók nem terjednek ki minden napirendi pontra,
a legfontosabb közlendôket tartalmazzák. A teljes jegyzôkönyvek
megtalálhatóak a község honlapján a www.telki.hu címen, vagy ér-
deklôdni lehet a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási idôben.

2008. november 25.2008. november 25.

Telki Ófalu Fôtér és Pajta Közösségi ház revitalizációja, tá-
jékoztató az önkormányzat és intézményeinek  I-III.
negyedévi gazdálkodásáról
Változatlan önrész mellett csökkent a pályázat összege, ennek a
technikai módosítását hagyta jóvá a testület. Ezután az érintettek a
korábbi áttekintés után egyhangúlag elfogadták az önkormányzat
és intézményeinek  I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszá-
molót.
(A részletek és pontos összegek megtalálhatóak az önkormányzat
honlapján)

Az önkormányzat 2009-es évi költségvetési koncepciója
A jövô évi költségvetés irányelvei közül a legfontosabb, hogy a be-
ruházások közül csak arra költenének, amihez lehetôség szerint
központi támogatás is igényelhetô. Prioritást élvez az Egészségház,
és amennyiben sikerül megfelelô számú telket értékesíteni, a Fô ut-
ca és környékének rendbehozatala. A Pénzügyi Bizottság által tá-
mogatott koncepciót a testület elfogadta.

Mûvelésbôl történô kivonás kezdeményezése
Az MLSZ-szel kötött megállapodás értelmében közvetlen út épül
a temetô és az edzôcentrum között, amelyhez az útvonalra esô te-
rület mûvelésbôl történô kivonásáról kellett határozni. Ezt a kezde-
ményezést a képviselôk egyhangúlag támogatták.

A Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos törvényességi 
észrevétel
A Helyi Építési Szabályzattal (HÉSZ) kapcsolatban törvényességi
észrevétel merült fel, mivel az nincs összhangban az idôközben
megváltozott országos szabályozással. Az egyik képviselô javasla-
tára a TTKKB (Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Köz-
biztonsági és Környezetvédelmi Bizottság) megvizsgálja, milyen
lehetôségek vannak arra, hogy a HÉSZ-t az észrevétellel és a tes-
tületi elvekkel is összhangba hozzák, és egy késôbbi idôpontban
módosítsák, mivel a kért változtatások életbe lépésével többek kö-
zött akár a falu összképét is romboló hatalmas reklámtáblát helyez-

hetnének el, illetve pincét is építhetnének majd építési engedély
nélkül (!) a tulajdonosok az ingatlanukon.

Telki-víz végelszámolás, beszámoló a helyi egészségügyi
szolgáltatók helyzetérôl
A Telki-víz végelszámolásának állásáról szóló beszámolót a testü-
let egyhangúlag elfogadta. Ezt követôen a SZEIB (Szociális,
Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság) elnöke tájékoztatta a jelen-
lévôket a helyi egészségügyi szolgáltatók helyzetérôl. A beszámo-
lóból kiderült, hogy a praxisok pénzügyi helyzete évrôl évre rom-
lik, mert ugyan az OEP finanszírozás nem változott, a háziorvosok
alapfizetése 150-rôl 90 ezer forintra csökkent a lakosság számának
növekedése miatt. A képviselô kérte, hogy az önkormányzat segít-
se Kiss-Leizer Mártát és Asztalos Máriát azzal, hogy hozzájárul-
nak rezsiköltségükhöz, valamint hogy a szokásos évi szûrésekhez
szükséges berendezések elhelyezését továbbra is biztosítsák az is-
kola épületében. 
Emellett megtudhattuk, hogy Perbálon OEP által finanszírozott
fogorvosi ellátásban részesülhetnek a telkiek!

Beszámoló az Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapít-
vány tevékenységérôl
Az Óvoda-Iskola Telkiben: Út Európába Alapítvány mûködésével
kapcsolatban a jelenlévôk megtudhatták, hogy a civil szervezet
2007-ben 3,4 millió forinttal támogatta a mûfüves focipálya meg-
építését, és 120 ezer forinttal a Kôkereszt restaurálását, valamint
2008-ban az iskola 1 milliós, az óvoda pedig 600 ezer forintos ke-
retösszegre pályázhatott. Emellett az alapítvány a tornaterem fel-
szereléséhez 1,5 millió forintos eszközvásárlással járult hozzá. A
beszámolót egyhangúlag elfogadta a testület, azzal a javaslattal ki-
egészítve, hogy a szervezet helyi kulturális és mûvészeti díjakhoz
is biztosítson támogatást.

Waldorf óvodával közoktatási megállapodás (szerzôdés)
Mivel a Telki Óvodában óriási a túljelentkezés, községünknek
szüksége van hasonló jellegô intézményekre. Ezért a képviselôk
egyhangúlag támogatták, hogy falunk a Waldorf óvodának jövôre
ötezer forintot biztosítson havonta gyermekenként, ami összessé-
gében közel félmillió forintot jelent 2009-ben.

Telki képeslap
Az egyik képviselô által készített grafikákból lehetôség van Telki-
hez kötôdô levelezôlapok készítésére, amelyre nemrég nyomdai
ajánlatot kértek. A testület elvi támogatásáról biztosította azt a kez-
deményezést, hogy az egyikbôl képeslap készüljön.

szb

Beszámoló a Képviselôtestület ülésérôl

Az ülést követô közmeghallgatás igen kevés érdeklôdô je-
lenlétével zajlott.

A legfontosabb lakossági kérdés az volt, hogy az új óvo-
da mikor épülhet meg. Erre válaszként elhangzott, inten-
zív háttérmunka folyik azért, hogy az intézmény bôvítésé-
vel 2009 ôszétôl több gyermek felvételére legyen majd le-
hetôség. Új épület építésére nincs pénze az önkormány-

zatnak, ezért csak abban bízhat falunk, hogy késôbb egy
erre kiírt pályázaton sikerrel indul majd községünk.
Szabó Sándor közterület-felügyelôvel kapcsolatban az ér-
deklôdôk megtudhatták, hogy az eddigi tapasztalatok sze-
rint kiválóan végzi munkáját, és hamarosan létrehozhat-
ják azt az email fiókot is, amelyre majd a lakossági észre-
vételeiket küldhetik a telkiek és budajenôiek.

szb

Közmeghallgatás
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PROGRAMELÔZETES
A Faludisznaja várhatóan január 31-én szombaton lesz. A
Wass Albert életérôl szóló „Adjátok vissza hegyeimet” címû
filmet az iskola könyvtárában vetítik február 2-án, hétfôn
este 7-kor, melyet beszélgetés követ Koltay Gábor rendezô-
vel és Rékasi Károly színmûvésszel Az iskolai Alapítványi
Bál pedig február 14-én, szintén szombaton kerül megren-
dezésre.

Részletes beharangozók a következô számban várhatóak.

KARÁCSONYI - ÚJÉVI MISEREND

Telki Budajenô

Dec. 24. este 10 órakor  Dec. 24 . éjféli mise (24 órakor)
Vendég  atya misézik mindkét faluban.

Dec. 25.  9:15 (Gábor atya) Dec. 25.  -  11 óra
Dec. 26. nem lesz  szentmise Dec. 26.  -  11 óra

Dec. 27. 18:00 szentmise
18:45 borszentelés 

Dec. 31. nem lesz szentmise Dec. 31-én   16:30  év végi hálaadás
Jan. 1. 19:00  szentmise Jan. 1. 10:30 szentmise

Szilveszter éji harangszó a
Himnusz-szobornál

Szilveszter éjszakáján, az Újesztendô kezdetén megszó-
lal a harangszó, és meghitt, szeretetteljes újév köszönté-
sére hív bennünket.

Bárkit szeretettel várunk, aki nemzeti imánk, a Himnusz
eléneklésével, egy szál égô gyertyával a kezében kívánja
ünnepelni e fenséges és békés perceket.

Zúg a harang, száll az ének, sóhajt a fohász, és Budake-
szi röppentyûinek derûs durranásaival összeolvadva hir-
deti, hogy reménykedünk egy szebb jövôben.

Karácsonyi
Székely Betlehemes idén is!

A szokásoknak megfelelôen idén is lesz Telkiben Szé-
kely Betlehemes december 24-én 15 órakor a Pajtában
és 16 órakor Budajenôn a Templom elôtt.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Párbeszéd a Mikulással
Egy 4 éves kisfiú és a bölcsôdébe érkezô Mikulás között hangzott
el az alábbi párbeszéd, miután ismerôst vélt felfedezni a Mikulás
személyében. Mondtam neki, hogy nem az, akire gondol, csak a
hangja hasonlít rá. Erre ô alaposan kikérdezte, biztos ami biztos… 

Vencel: - Hogy jöttél ide? 
Mikulás: - A szánommal. 

V: - És hol van a szánod? 
M: - Kint áll. 
V: - És a rénszarvasok? 
M: - Ôk is kint vannak. 
V: - És hol laksz? 
M: - Az északi sarkon. 
V: - Az messze van? 
M: - Igen, nagyon messze van. 
V: - Ott a hold mellett? 
M: - Igen, pontosan ott. 
V: - És hogy jöttél be? 
M: - A kéményen át. 
V: - De az nagyon piszkos, meg ugatnak a kutyák is. 
M: - Csak megrázom a ruhámat, és már nem is vagyok 

piszkos, és a kutyák sem bántanak.
Kamlah Szilvia
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A 2009-ben induló, új telki elôadássorozat, a 

"Mindennapi tudomány""Mindennapi tudomány"
elsô állomása:

Indul a legnagyobb részecskegyorsító, el-
nyeli-e a világot?

Genf mellett található az európai országok közös részecskefizikai
kutatóintézete, a CERN, amelyben mintegy tízezer kutató vizsgál-
ja a világ mikroszerkezetét. Idén készült el ott a világ legnagyobb
részecskegyorsítója, a nagy hadron-ütköztetô (LHC), amely a
francia-svájci határon, 100 méterrel a föld alatt fúrt 27 kilométer
hosszú alagútban épült. A fizikusok nagy felfedezéseket várnak
tôle, választ a mikrovilág több rejtélyére. Ugyanakkor nagy pub-
licitást kapott az a feltételezés is, hogy a berendezés beindításakor
keletkezhet a galaxisok közepén található fekete lyuk, és elnyel-
heti a Naprendszert. Az elôadás ismerteti a vizsgálandó fizikai je-
lenségeket, a gyorsító felépítését és beindítási körülményeit, vala-
mint igyekszik eloszlatni a fekete lyukkal kapcsolatos hiedelme-
ket. Az elôadó, Horváth Dezsô, az új gyorsító egyik hatalmas
mérôberendezésének magyar csoportját vezeti.
Az elôadás 2009. január 8-án, 19 órakor kezdôdik a Telki Isko-
la könyvtárában.

A 2009-ben induló, új telki elôadássorozat, a

"Mindennapi tudomány""Mindennapi tudomány"
második állomása:

A bölcsek köve korunkban: az ôssejtek
Tudományos és etikai kérdések

Korunkban a biológia tudománya olyan forradalmi változásokon
megy keresztül, mint a XX. század elején a fizika. Nem véletlen,
hogy az utóbbi évtizedek kémiai és orvosi Nobel-díjait gyakran
alapvetô fontosságú biológiai felfedezésekért ítélték oda. Az
egyik ilyen nagy jelentôséggel bíró felismerés az ôssejtek felfe-
dezése és azok gyakorlatban való felhasználása volt. Hatalmas
társadalmi és médiaérdeklôdés mutatkozott a téma iránt az elmúlt
években, ami nemcsak elônyökkel járt, hanem számos fogalom-
zavart és félreértést is eredményezett. Sôt nagyon hamar megje-
lentek a könnyen eladható „ôssejt”-cimkét felhasználó kóklerek
is. Számos barátom fordult hozzám olyan kérdésekkel, hogy mi-
re jó az ôssejt-mobilizáló kapszula, érdemes-e a köldökvért eltá-
rolni, és mi a véleményem a Kínában és Ukrajnában végzett
ôssejtbeültetésekrôl. Ugyanakkor számos fontos etikai kérdés is
felmerül a témával kapcsolatban. Embriókat használnak fel kuta-
tási célra, különbözô állatokat klónoznak, kiméra állatokat, sôt
„humanizált” állatokat hoznak létre. Szabad-e mindent megten-
nünk, amire képesek vagyunk? És ha az élet védelmében vagy az
emberiség érdekében cselekszünk?
Fontosnak tartom, hogy a kutató lépjen ki a laboratórium falai
közül, és nyílt fórumokon foglaljon állást a társadalmat érintô ki-
emelkedô kérdésekben. Ezért szeretettel várok minden ér-
deklôdôt egy fogalomtisztázó beszélgetésre és közös gondolko-
dásra 2009. február 26-án este 19 órakor a Telki Általános Is-
kola könyvtárában.

Homolya László  
kutatóbiológus

Beszéljünk az ittas vezetésrôl…
Az ünnepek közeledtével megnô a különbözô összejövetelek, ze-
nés-táncos rendezvények száma, melyek rendszerint növelik az al-
koholfogyasztást is. 
Az ittas jármûvezetés már a szeszes italtól befolyásolt állapotban
történô jármûvezetéssel is megvalósul. Az alkoholos befolyásolt-
ság fennállása akkor állapítható meg, ha a véralkohol-koncentráció
foka és a klinikai tünetek alapján arra a következtetésre lehet jut-
ni, hogy a jármûvezetô a szeszesital fogyasztása miatt nem képes
a biztonságos vezetésre. Az alkohol ugyanis feloldja a morális, eti-
kai gátlásokat, növeli a reakcióidôt, valamint csôlátás alakul ki,
ilyenkor szûkül a látótér, a vezetô csak az elôtte lévô utat látja, az
oldalt jelentkezô veszélyhelyzeteket nem érzékeli. A másik na-
gyon fontos  és „káros” hatása az alkoholnak az agresszivitás, a
növekvô aktivitás és a feloldottság, csökken a veszélyérzet. A leg-
több úgynevezett „Disco” baleset bekövetkezte az alkohol ezen
hatásaira vezethetô vissza.
Az ilyen esetek elkerülése érdekében kérjük, tanulmányozza az
alábbi táblázatot, mely összefoglalja, hogy egy 70-80 kg súlyú
felnôtt szervezetbôl mennyi idô alatt szívódik fel az alkohol.

Elfogyasztott szeszesital Várakozási idô

Egy korsó (0,5 l) sör legalább 2 - 3 óra
Egy dl asztali bor legalább 2 - 3 óra
Fél dl vermouth legalább 2 óra
Fél dl likôr legalább 2 óra
Fél dl koktél legalább 2 óra
Fél dl konyak, vodka legalább 2 - 3 óra
Fél dl whisky legalább 3 óra
Fél dl rum legalább 3 óra
Fél dl pálinka legalább 3 óra

Gyakori kérdésként merül fel az, hogy minimális mennyiségû al-
kohol fogyasztása után vezethetünk-e jármûvet? A válasz: a jelen-
legi hatályos szabályozás szerint hazánkban jármûvet csak az ve-
zethet, akinek a szervezetében egyáltalán nincs szeszes ital, vagy
szesztartalmú étel fogyasztásából származó alkohol. A szeszfo-
gyasztás tilalma valamennyi jármû vezetôjére vonatkozik.
A véralkohol – koncentráció emelkedésével növekszik a halálos
kimenetelû balesetek bekövetkeztének kockázata. Hogy mennyi-
vel?
- 1 korsó sör, 2,5 dl bor, vagy 0,6 dl pálinka elfogyasztása

esetén 1,4-szeresére,
- 7 dl sör, 3,5 dl bor, vagy 0,9 dl pálinka 11,1-szeresére,
- 1,4 l sör, 7 dl bor, vagy 1,8 dl pálinka 48-szorosára,
- 2,1 l sör, 1,5 l bor, vagy 2,6 dl pálinka 384-szeresére növe-

li a halálos balesetek bekövetkeztének kockázatát!

A Budaörsi Rendôrkapitányság állománya nagy figyelmet fordít
az ittas jármûvezetôk kiszûrésére, hiszen a közlekedési balesetek
jelentôs számát a gyorshajtás és az alkoholos befolyásoltság alatt
történô vezetés okozza. 
A felelôsség mindenkié. Ne csak azért ne üljön ittasan volán mö-
gé, hogy a rendôr ne büntesse meg, hanem azért is, mert fe-
lelôsséggel tartozik saját és embertársai épségéért! Ne feledje,
mindenkit haza várnak!

Rendôrkapitányságunk munkatársai az elkövetkezendô hetekben
fokozott közúti ellenôrzéssel kívánják kiszûrni a forgalomból az it-
tas jármûvezetôket.

ALKOHOL NÉLKÜL BIZTONSÁGOSABB!
Kanyog Andrea

sajtóreferens
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ÍZELÍTÔ 

A GYEREKKÖNYVFESZTIVÁLRÓL
2008. november 28-án a KOKUKK Egyesület gyerekkönyv-fesztiválja került megrende-
zésre az iskolában. A rendezvény vidám, családias légkörben zajlott, és ez nem csupán azt
jelenti, hogy nem voltunk többen, mint harmincan, szülôket és gyerekeket is ideértve.
Turbuly Lilla költôvel beszélgettünk TITKO(S)ÍRÁS címû, most megjelent, elsôsorban a
svéd gyerekversek stílusát idézô, rímtelen verseket tartalmazó gyerekverskötete kapcsán
arról, mitôl is vers a vers, ha nincsenek benne rímek, hogy a vers kevés szóval beszél ar-
ról, amirôl csak sokkal lehetne, ha nem a költészet nyelvén szólna.
Takács Annamária bemutatta az egyszervolt.hu internetes oldalt, melynek célja a gyere-
kek szabadidejének értékes kitöltése, Simonyi Cecília beszélt az illusztrálás rejtelmeirôl,
a Pagony Könyvesbolt könyveit pedig a helyszínen meg is lehetett vásárolni.
Az alkalom fénypontja a költônô mellékelten olvasható verseinek ”helyben-illusztrálása”
volt. A legtöbben csapatmunkában dolgoztak, gyerekek és felnôttek együtt, montázstech-
nikával, festékkel, zsírkrétával. Jutalmul minden aktív képzômûvész a költônô egy-egy
dedikált kötetét kapta.
Mindeközben korlátlanul lehetett teát fogyasztani, alkotni, közben zenét hallgatni, beszél-
getni a költôvel, szép könyveket nézegetni, könyvjelzôkkel, matricákkal gazdagodni.
Egyszóval kellemes téli délután volt.

KOKUKK Egyesület - KMKR
A mellékelt képeket az alábbi alkotók, illetve alkotócsoportok készítették:
Simonyi Cecília és barátai, 
Bellon Erika, 
Czövek Boldizsár-Molnár Krisztina Rita, 
Németh Csongor Gergely- Keserû Márton, 
Tomi, Lilla, Gyuri, Peti, 
Dombrovszky-lányok

Turbuly Lilla:

A VARRÓNÔNÉL

ANYA VALAMI VIRÁGOS RUHÁT PRÓBÁL,
A VARRÓ NÉNI MEG NÉGYKÉZLÁB MÁSZKÁL
KÖRÜLÖTTE,
ÉS TELE VAN GOMBOSTÛKKEL A SZÁJA.
HA ÉN ILYET TENNÉK,
ANYA MÉRGES LENNE, AZ BIZTOS.
RÁADÁSUL BESZÉL IS KÖZBEN,
HOGY JÓ LESZ-E ÍGY A HOSSZA,
PEDIG TUDHATNÁ,
HOGY TELE SZÁJJAL NEM SZABAD.
LEGSZÍVESEBBEN SZÓLNÉK A VARRÓ NÉNI
ANYUKÁJÁNAK,
HOGY NEVELJE MÁR MEG EGY KICSIT A GYEREKÉT,
DE NEKI NEM MEREK,
MERT MÉG MEGIJED VAGY ELSZÉGYELLI MAGÁT,
ÉS LENYELI A TÛKET.
BÁR LEHET, HOGY FAKÍR VOLT LÁNYKORÁBAN.

Turbuly Lilla:

ÁRAMSZÜNET

HA ELMEGY A VILLANY,
AZ NAGYON VICCES,
MERT SOKKAL JOBBAN LEHET BÚJÓCSKÁZNI
MEG SZELLEMESET JÁTSZANI.
KICSIT OLYAN, MINTHA KARÁCSONY LENNE:
GYERTYÁT GYÚJTUNK,
ÉS HA MEGUNTUK A BÚJÓCSKÁZÁST,
ANYA MESÉL, DE NEM KÖNYVBÔL,
HANEM MINDENFÉLÉT, AMI ESZÉBE JUT.
OLYANKOR AZT KÍVÁNOM,
HOGY JÓ SOKÁIG VISSZA SE JÖJJÖN.
NEKI IS JÁR EGY KIS SZABADSÁG.
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Az elmúlt napok enyhébb idôjárása után kissé
szokatlan, zord hideg és szûnni nem akaró esô
volt péntek délután. A Báder-Magyar házban
azonban ezen a hétvégén is meleg, és a festé-
szet kedvelôinek kifejezetten szívmelengetô
kiállítás várta az érdeklôdôket.
A december 5-i megnyitó családias hangulatú
volt, a rossz idô ellenére is sokan voltak kíván-
csiak a tárlatra. Rendhagyó módon - Zimonyi
Adrienne riporteri segédletével - rövid interjú
keretében ismerhettük meg Pelles Róbert gon-
dolkodását, képzômûvészi pályafutását, vala-
mint a képek külföldi életét is. A jelenlévô
vendégek örömmel vették, hogy a mûvész sze-

mélyesen is jelen volt, és kötetlen formában
szívesen beszélgetett az érdeklôdôkkel.
A látogatók szombaton és vasárnap is élvez-
hették a képek különleges hangulatát és a tu-
lajdonosok vendégszeretetét, így a hétvége so-
rán azok is megcsodálhatták a képeket, akik a
megnyitón nem tudtak részt venni.
A mûvészetkedvelô telkiek nevében pedig
ezúttal is köszönetet kell mondanunk Magyar
Károlynak, Callmeyer Juditnak és természete-
sen Pelles Róbertnek, hogy ismét közel hozták
falunk lakóihoz a festészetet. 

szb

Ibolya az Aulában…

Hová is léptem be? Egy színházigazgató
irodájába? Avult, kora huszadik századi iro-
da, s az ablakon egy eklektikus pesti utca
térfala sejlik át. A fogason altiszti köpeny,
és az asztalon lévô vizeskancsóból csaknem
megkínálom magamat, mellette tiszta po-
hár, ha bor lenne, meg is tenném!
Csak ekkor veszem észre, hogy ahová
beléptem emberekkel teli nézôtér, s a háttér
díszlet. A telki általános iskola aulájában
vagyunk, mely most éppen átalakult. Több-
célúságának bizonyítására Molnár Ferenc
Ibolyáját fogjuk látni.
Rövidesen indul is a darab, a díszlet elôtt
nem színészek, emberek tûnnek fel, férfiak,
nôk és mi pedig elfelejtjük a mát, bele-
zöttyenünk a huszadik század elejébe. Elfe-
lejtjük, hogy ruháinkban éppen a huszon-
egyedik századot képviseljük, belekerülünk
a még való osztrák-magyar monarchia vilá-
gába. Képzeletben jelmezt váltunk, s a
Skultéti úr szürke köpenye a klott fekete kö-
nyökvédôvel már rajtunk is van.
A csoda, mely most itt kis településünk is-

kolai aulájában történt, az aréna- tér- színpad
mûve. Egy térben ülünk, azonos szinten a
színészekkel, ôk köztünk vannak és el-
hisszük, a cselekmény, a színpadi események
velünk közvetlen kapcsolatban vannak.
A huszadik század nagy színház építészeté-
nek vagyunk tanúi. A húszas évek Bauhaus
mozgalmának építészei, elsôsorban Walter
Gropius visszaálmodta az ókor aréna-szín-
házát, és kialakította a totális színházat. A
térszínpad ez, szakítva a barokk „kukucska”
színház hagyományaival. Itt nem megy fel a
függöny, nincs színpad és nézôtér, egy az
egész. 
Megvalósult az emberiség eredendô metafi-
zikai vágya: egy érzék feletti eszme érzék-
letessé tétele. A hatás attól függ, hogy az
eszmét jól közvetítette-e egy érzékelhetô
optikai és akusztikailag felfogható térben.
Magam is régóta követtem az „iskola: neve-
lés – mûvelôdés egyben” elvét,  melyet szá-
mos iskolám tervezésénél felhasználtam –
ebbôl alakult kia az Aula. A nemzetközi épí-
tészeti irodalomban „iskola utcának”, Via
Scholae -nak neveztem a többcélú teret,
mely ma itt is bizonyítja életszerûségét. Va-
lóban több szerepû tér keletkezett. Íme most

éppen egy kamaraszínházban ültük végig a
remek színészek által színre vitt Molnár Fe-
renc darabot.
Mint említettem, mindezt a híres, és a har-
mincas években az Egyesült Államokba
kivándorolt német építésznek Gropiusnak
köszönhetjük. Telki bejáratánál egy nyíl
mutat a legelôdomb irányába, a táblán egy
név: GROPIUS. Hadd emlékeztessen
mindenkit a nagy építész emlékére. Ô így
itt van velünk, most éppen az iskolánk Au-
lájában (is).

CF

Néhány gondolat…
Már-már hétköznapi monotóniával elôa-
dott, de sikervadász darabok sablonos beve-
zetôje után, berobbant a csattanó, és pezsgé-
se a színdarab végéig tartott...
A primadonna tehetsége (veleszületett ter-
mészeti adottságai "a természet tünemé-
nye") többféle benyomást is sugallt. Szí-
nésznônk önnön korlátait feszegette, kitûnô
énekhangját sem tudta véka alá rejteni, a
legnagyobb drámai szerepek magas mércé-
jét is könnyedén venné. A darab által kínált
szerepben, csak egy szerény, mellékszere-
pekkel tökéletesen elégedett, elsôsorban
meghitt családi életre vágyó típust alakított.
Az író szándéka, a rendezô vonalvezetése, a
színésznô szemfényvesztô képessége vagy
minden együtt, érdemel dicséretet?

JK Sándor

Vélemények a színházról
A novemberi színházi elôadásra sokan voltak kíváncsiak. A kezdeményezés és
az elôadás értékelésére ezúttal rendhagyó módon két nézôt kért fel lapunk.

Pelles kiállítás 
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Ôszi Hírmondó

Telki SE Ritmikus Gimnasztika szakosztály
2008. november 16-án és 17-én került megrendezésre Érden a Magyar Ritmi-
kus Gimnasztika Szövetség által hirdetett országos C kategóriás verseny, a
Berczik Sára Emlékverseny. A versenyre 33 Egyesület nevezett az ország min-
den pontjáról, közel 600 versenyzôvel. Tanfolyamos kategóriában (akiknek he-
ti 2 edzés biztosított) legeredményesebb csapatként végzett a Telki SE csapata,
a mezôny 2. legnépesebb indulójaként. Gratulálunk versenyzôinknek, és kö-
szönjük a Telki  Sportegyesület, a falu és a szülôk támogatását munkánkban.

Arany minôsítést szereztek: 
1. Egyéniben: Juhász Bernadett, Varga Emese, Dobszay Júlia
2. Párosban: Dobszay Borbála, Jelli Klára, Kéringer Johanna, Koltai Beatrix, Ivanov

Anna, Hollanday Anett
3. Együttes kéziszer csapatban: gyermek csapat (Balogh Virág, Bajnay Gertrúd, Da-

nóczy Blanka, Sepp Yvette, Vadász Borbála)
Junior csapat (Bartha Laura, Dobszay Júlia, Bánkuti Júlia, Major Lili, Vattay Bo-
ri, Halász Hanga)

4. Egyéni csapatban: serdülô csapat (Dombrovszky Bori, Juhász Bernadett, Varga
Emese)

Ezüst minôsítést szereztek: 
1. Egyéniben: Juhász Brigitta, Dombrovszky Zsófi
2. Párosban: Füzesi Dorka, Lévay Lilla
3. Trióban: Ábrányi Luca, Csorba Júlia, Kertész Júlia
4. Együttes kéziszer csapatban: kisgyermek 2 (Csernok Réka, Kerékgyártó Fanni,

Nagy Janka, Simon Teodóra, Silló Juli, Sóti Katinka)
Serdülô csapat (Illényi Zsófi, Jelli Róza, Taródi Luca, Zatykó Sára)

Bronz minôsítést szereztek:
1. Egyéniben: Dombrovszky Bori
2. Párosban: Bartha Laura, Vattay Bori
3. Együttes kéziszer csapatban: kisgyermek 1 (Eperjesi Sarolta, Kéringer Zsófia,

Martinez Mária, Varga Eszter)
Gyermek csapat (Kubinyi Anna, Kubinyi Zita, Fábián Kamilla, Rémai Lili, Tán-
csics Jázmin)
Serdülô csapat (Barsi Laura, Dombrovszky Bori, Erdôsi Hanna, Keszei Zsófia,
Maitz Alexandra, Szabolcsi Júlia)

Vászolyi Tímea
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Vívó eredmények

Telki vívói számos versenyen vettek részt novemberben és
decemberben. November 16-án rendezték Salgótarjánban
az I. Salgó kupát, ahol párbajtôrözôink közül Jakab Anna
3. míg Szabó-Sipos Tamás a 7. helyezést érték el. Novem-
ber végén került megrendezésre a Westend Reménységek
Tornája az Artos Kupáért csapatverseny, illetve december
5-én az Olimpici Grand Prix Budapest Kupa egyéni verse-
nye. Telkit Barcza-Rotter Áron, Karvázy Ábel, Lóránd
Ádám, Takács Benedek, Hajdú Erik és Szabó-Sipos Tamás
képviselték, és a több mint 100 induló közül a középme-
zônyben végeztek. Felnôtt vívóink is sikeresek voltak: a
BVSC által rendezett Országos Bajnokságon Mészáros
Péter veterán kategóriában az 5. helyezést érte el, míg sza-
badidôs kategóriában Jakab Zsolt a 6. lett.
Gratulálunk sportolóinknak és további sikereket kívá-
nunk!

Új tanév, új lendület
A telki ifjúság körében ôsszel, az új tanévben is növekvô lelkese-
déssel zajlanak az események, illetve a versenyek, valamint a fel-
készülés a tenisz sportágban.
Októberben a 4 napos „Tennis-Classics” versenyen 10 gyerek 3
napon keresztül élvezte a világnagyságok játékát élôben a lelátó-
ról, és közben izgulhattak az egyik kis társukért, hogy nehogy el-
találja ôt egy bomba szerva, mivel nekik bizony feladatuk volt ott:
figyelni és szedni, dobni a labdákat a nagyoknak!
Az iskolában októberben ismét elindult ebben az évben is a Ma-
gyar Tenisz Szövetség Iskola Tenisz programja, a foglalkozások a
tornateremben szerda és péntek 15 órától 16 óráig zajlanak.
Az ügyesebbek és bátrabbak versenyeken is részt vettek október
és november hóban nagyon nagy boldogsággal, és volt, akinek
eredmény is kijutott!

Országos teniszversenyek:

okt. 19. Bókay-kert Kupa Bp  II. hely   Barsi Laura

okt. 26. Bókay-kert Mesterverseny Bp.  
III. hely  Fouraev Anasztázia
III. hely  Barsi Laura

okt. 26. Babolat körverseny  Bp.II. hely  Barsi Laura

Országos Mini-tenisz versenyek:

nov.15. XX. Országos Iskolai Tenisz Bajnokság-Debrecen
iskolánkból 2 induló

nov.22. XXI. Országos Iskolai Teniszbajnokság-Balatonboglár
iskolánkból 9 induló, összesen 192 induló
II. hely  Farkas Dani

A versenyeken elért sikerekhez szívbôl gratulálunk, és reméljük,
hogy egyre több újságban láthatjuk majd a falunkbeli gyerekek
nevét, hiszen ezek az eredmények olvashatók már országos lapok-
ban is! Jó felkészülést és sok sikert!

Barsi Árpád

Sport Táncosok Mikulás Kupája
Idén már második alkalommal rendezte meg a TELKI
S.E. a Sport Táncosok Mikulás Kupáját. A december 5-i
Sport Tánc versenyen 64 óvodás és iskolás korú gyerek
vett részt. A Telki Sport Táncosokon kívül Pátyról is ér-
keztek táncosok. Gratulálunk a csapatok szép teljesítmé-
nyéhez!

Péterfy Judit
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MEGHÍVÓ
A Kisgöncöl Waldorf iskola szeretettel meghív minden kedves szülôt a januári,
februári és márciusi elôadásokra.
Témáink sokszínûek és változatosak lesznek. Elôadásaink között szó lesz a szelíd
gyermekgyógyászatról, az iskolaérettségrôl és magáról a Waldorf-pedagógiáról is.
Februárban vendégünk lesz Vekerdy Tamás pszichológus, aki a gyermekekrôl,
óvodákról és iskolákról fog beszélni az érdeklôdôknek. Az elôadások ingyenesek.
Adjunk lehetôséget és idôt önmagunknak (és ezzel gyermekeinknek is) arra, hogy
megismerhessünk egy másfajta oktatási módszert.
Tudnunk kell, hogy mindannyiunk gyermeke tehetséges és valamilyen különleges
adottsággal jött erre a világra. Azért, hogy ezt a képességet kihasználva még szí-
nesebbé tegye a világot. Sajnos ezek az adottságok rohanó világunkban egyre
gyakrabban rejtve maradnak, és így mi is szegényebbek leszünk. Gyermekeink kí-
váncsiak, és erre a természetes kíváncsiságra épül az oktatási módszer. Cél, hogy
a gyermek megismerje önmagát és az ôt körülvevô világot. Ezen alapul a gyermek
önbizalma és a világba vetett bizalma, mely egész életére kihat.
Az elôadások részletes betekintést nyújtanak a Waldorf-pedagógiai módszer sajá-
tosságaiba, és az iskola életébe is.
Reméljük, felkeltettük érdeklôdését, és szeretettel várjuk az elôadásokra.
Szívesen válaszolunk a felmerülô kérdéseikre is mind a pedagógiáról, mind az is-
koláról.
Tudnunk kell, hogy a világban mindannyiunk gyermeke egyformán fontos, és az
ô értékük a világ értéke is!

A 2009-es felvételihez kapcsolódó elôadássorozatunk:

2009. január 23., péntek 17 óra
Beszéljünk a szelíd gyermekgyógyászatról, és röviden az iskolaérettségrôl
Elôadó: Dr. Szôke Henrik gyermekorvos

2009. február 6., péntek 17 óra
Ismerkedjünk a Waldorf-pedagógiával
Elôadó: Kulcsár Gábor Waldorf tanár

2009. február 20., péntek 17 óra
Gyerekek, óvodák, iskolák
Elôadó: Vekerdy Tamás pszichológus

2009. március 6., péntek 17 óra
Így tanulják a felsôtagozatosok a természettudományokat a Waldorf iskolákban
Elôadó: Kökéndy Ákos Waldorf tanár

2009. március 21., szombat 9-tôl kb. 14 óráig
Egész napos tevékenység, amikor a szülôk kipróbálhatják a Waldorf-pedagógia
gyakorlatait. Bepillantás a kicsik és nagyok mindennapjaiba. Beszélgetések osz-
tálytanítókkal, szaktanárokkal, gyógypedagógussal.

Elôadásaink helyszíne az iskola épülete (Kisgöncöl Waldorf Általános Iskola és
Mûvészetoktatási Intézmény, Tök, Kútvölgye tér 14.), ill. a Töki Mûvelôdési Ház
épülete (ugyanott)

Elérhetôségeink: kisgoncol@gmail.com

www.kisgoncol.hu

Molnár Katalin Tel: 30/695-7499

KARÁCSONY
UTÁN

A KoKuKK Egyesület tájékoz-
tatja az érdeklôdôket, hogy 2009
elején nem tartunk az elôzô
évekhez hasonló karácsonyfa-
begyûjtô akciót. Ennek az az
oka, hogy az AVE Tatabánya
Zrt. az ünnepek után összegyûjti
a kukák mellé kihelyezett kará-
csonyfákat, és ezek, a cég tájé-
koztatása szerint, nagyüzemi ap-
rítás után a komposztáló telepre
kerülnek. Azt ajánljuk ezért,
hogy aki nem használja fel saját
háztartásában a kiszolgált fenyô-
fát, bízza annak eltakarítását az
AVE munkatársaira! Továbbra is
érvényes azonban a kérés: a
fenyôfákat teljesen csupaszítsák
le, se szaloncukorpapírok, se ki-
dobásra szánt díszek ne marad-
janak rajta, mert azok a gépek
sérülését okozhatják!  

A vállalkozó kedvûek pedig
odahaza is újrahasznosíthatják
fenyôiket, ami a legkörnyezetba-
rátabb megoldás valamennyi kö-
zül. A törzs felhasználható a
kályhában vagy kerti sütögetés-
nél (bár most hallottam, hogy a
gyanta a panorámaajtót csúnyán
összefröcsköli), a gallyak és le-
velek némi aprítás után (vagy
akár anélkül, bár úgy lassabban
bomlanak) komposztálhatók, sôt
egy unalmas téli délutánon a
gyerekkel akár még kásahabarót
is farigcsálhatunk belôlük. (Ken-
nert Danielsson – Eva-Lena
Larsson: Egész évben Fin-
dusszal, General Press Kiadó,
2006)

Bellon Erika 
KoKuKK Egyesület
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December i
lapzár tánk ig  szü le te t t :
Dr. Vajer Péter és Dr. Szélvári Ágnes
gyermeke: Vajer Csongor
Mészáros Gergô és Pataki Katalin
gyermeke: Mészáros Ádám Marcell
Graham King és Marina King
gyermeke: Alison Johanna King
Gerhát Ádám és Gerhátné Zsíros
Nikoletta gyermeke: Gerhát Barnabás

Gratulálunk!

KK II AA DD JJ AA ::

T e l k i  K ö z s é g i  Ö n k o r m á n y z a t

2 0 8 9  T e l k i ,  P e t ô f i  u t c a  1 .

FF EE LL EE LL ÔÔ SS  KK II AA DD ÓÓ ::

D a n ó c z y  B a l á z s

p o l g á r m e s t e r

FF EE LL EE LL ÔÔ SS  SS ZZ EE RR KK EE SS ZZ TT ÔÔ ::

S z i l á g y i  B a l á z s

T e l . :  ( 7 0 )  5 3 0 - 5 6 4 4

t e l k i n a p l o @ t e l k i . h u

MM UU NN KK AA TT ÁÁ RR SS AA KK :

B o g n á r  A n d r á s n é

C s e r e s n y é s  Á g n e s

K a m l a h  S z i l v i a

Z i m o n y i  A d r i e n n e

NN yy oo mm dd aa ii  mm uu nn kk áá kk ::

SS oo ll oo nn gg  PP rr ii nn tt  KK ff tt ..

A Telki Napló továbbra is várja közérdekû
cikkeiket, javaslataikat, ötleteiket!

ELÉRHETÔSÉGEINK:
Telefonszámunk: 70/ 530-5644

E-mail címünk: 
telkinaplo@telki.hu

A nagy tárhelyet igénylô képek, fotók fogadására 
pedig a 

telkinaplo@citromail.hu

Következô lapzártánk várható idôpontja: 
2009. január 12. 

Felhívás
Tisztelt Ügyfeleink!

Az Érd és Térsége Víziközmû Kft.
tájékoztatja Önöket arról, hogy  az ÉTV

Kft. központi telefonszáma 2008. december
1-tôl megváltozik. 

Az új szám: 06-23/500-000

A hibabejelentés változatlanul a
06-23/365-921-es telefonszámon történik.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma is
változatlan: 06-23/521-751

Kapcsolatok
Mire neveljünk? – Erre a kérdésre keressük a választ
Gombocz Jánossal január 22-én csütörtökön este 8
órakor, a telki iskola könyvtárában. A” Kapcsolatok”
elôadás sorozatban korábban már nagy sikerrel szere-
pelt pedagógiai tanszékvezetô professzor most a csa-
ládi nevelés fontos értéktartalmait mutatja be. Hogyan
mûködnek értékválasztásaink a hétköznapokban? Ho-
vá vezetnek döntéseink hosszú távon? Hogyan érhet-
jük el, hogy a következô generáció ne a fogyasztói
programot „töltse le”, hanem fogékonnyá váljék az
élet mélyebb értelmének keresésére?  

Mindenkit szeretettel várunk, akit érint, vagy érdekel
ez a probléma: 

a szervezôk, Bakács Bernadett és Halász Terézia, 
a Telki Szociális Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

nevében.

                                                           



Egy eldugott pireneusi faluban élt Ma-
munyimu, aki a Pireneusiak egykori ve-
zérének a felesége volt. Sajnos a férje
egy veszekedésük alkalmával szívro-
hamban meghalt, és Mamunyimu se-
hogy se tudott magának új férjet találni.
Vele laktak fiai: Nyámnyila és Istennyi-
la. Nyámnyila, az idôsebb nagyon pipo-
gya, mindentôl félôs fiú volt. Öccse, Is-
tennyila épp az ellenkezôje: semmitôl és
senkitôl sem félt és minden reggel sár-
kányokra vadászott. (Igaz, még életében
nem bántott egy állatot sem, sárkánnyal
sem találkozott soha, és vegetáriánus
volt ô is, mint mindenki a faluban.)
A pireneusiak egy eldugott hegyi tisztá-
son éltek a Pireneusokban. Mivel na-
gyon magasan volt ez a falu, megle-
hetôsen hideg volt arrafelé. Mindenféle
gyolcsba, levelekbe, ruhákba csavarták
testüket, hogy ne fázzanak. Faházakban
laktak, és levelekkel tömték ki az ap-
róbb réseket és egyfolytában égett a tûz
a házakban. A falu varázslója, a Mágus
nap mint nap azért imádkozott az Iste-
nekhez, hogy ne legyen ez a dermesztô
hideg, és találjon mielôbb új férjet ma-
gának Mamunyimu, mert ha nem lesz új
törzsfônökük teliholdig, az ellenséges
törzs biztosan leigázza ôket.
Hiába volt a legnagyobb és legszebb ház
Mamunyimué, szegény olyan csúnya te-
remtés volt, hogy egy árva lélek sem
akadt a környéken, aki feleségül vette
volna. Bár csak harminc éves volt, öt-
vennek nézett ki. Alacsony volt és na-
gyon kövér, olyan, mint egy felfújt gu-
milabda. Nem volt, csak egy foga, így
még elbûvölô mosolyáért sem szerethe-
tett bele senki.
Törzsfônök nélkül nagy volt a káosz a
faluban. Mindenkinek volt valami jó öt-
lete arra, hogyan találjanak kérôt a
menyasszonynak. A Mágus azt javasol-
ta, hogy varázsolják csodálatos nôvé
Mamunyimut, de sajnos rajta még a le-
gerôsebb varázsszerek sem segítettek. A
leghasznosabb ötletnek az bizonyult,
hogy raboljanak el a másik faluból egy
vak férfit és ahhoz adják hozzá Mamu-
nyimut. Erre az ötletre mindenki fellel-
kesült és vidám örömtáncba kezdtek. De
hamar az arcukra fagyott a mosoly, hi-
szen senki sem vállalkozott szívesen a

veszélyes kalandra. Végül a harcias
kedvû Istennyila vállalta a küldetést,
mindenki nagy örömére.
Másnap reggel Istennyila fölkelt az ágy-
ból. Elbúcsúzott a zokogó Nyámnyilától
és Mamunyimutól, tarisznyáját telirakta
szójacsokival, mivel az volt a kedvenc
csemegéje, és útnak indult hegyikecské-
jén, Jeromoson. Mamunyimu elkezdett
kiabálni utána: „Hé, fiam, siessél haza,
mert a teliholdig már csak három nap
van hátra. És szép embert keressél ne-
kem! Legyen erôs, magas, jóképû, iz-
mos, és…”
De ezt már Istennyila nem hallhatta,
mert a hangos kiabálástól megvadult he-
gyikecske vágtatni kezdett hegyen-völ-
gyön keresztül. Istennyila egész nap
kínlódott, hogy  megállítsa Jeromost,
aki addig futott, míg össze nem esett és
ott helyben kiadta a lelkét (ha volt neki).
Így aztán gyalogszerrel folytatta útját
hôsünk. Sötétedéskor benyomott öt da-
rab szójacsokit, és édes álomba merült a
Hétforrás mellett, a puha iszapban.
Nyugtalan éjszakája volt, álmában me-
gint sárkányokkal viaskodott. Így reg-
gelre az iszaptól olyan sáros lett, hogy a
saját anyja sem ismert volna rá. Ô min-
dezt nem vette észre és lelkesen útnak
indult. Elôször új hegyikecske után ku-
tatott, talált is egy csapatra valót, de
amint meglátták, észveszejtve menekül-
tek elôle. „Úgy látom, sürgôs dolguk
van mostanság a kecskéknek. Talán
gyûlést tartanak valahol, és azért sietnek
annyira.” De nem sopánkodott sokáig,
bekapott pár szem csokoládét és si-
etôsen szedte a lábát, nehogy ráesteled-
jen dolgavégezetlenül.
Jó két órányi gyaloglást követôen egy
csendes völgyben sátrakat pillantott
meg. A kéményekbôl füst gomolygott, a
tábortüzek fölött hegyikecskék forogtak
a nyárson. Ebédre készülôdtek a falube-
liek. Nem értette Istennyila, hogyan fáz-
hatnak annyira a kecskék, hogy a tûz fö-
lött melengetik ôket. Gondolta, mivel ô
is átfagyott már, megkéri ezeket a jóem-
bereket, melegítsék már fel ôt is. Öröm-
teli vigyorral az arcán közeledett a leg-
nagyobb sátor felé. Persze azt ô nem
tudhatta, milyen ijesztô látványt nyújt
tetôtôl talpig sárosan, széles vigyorral a

képén. Csodálkozott is nagyon, miért si-
kongatnak meg szaladgálnak össze-
vissza az emberek, mikor meglátják.
Próbált bemutatkozni nekik, megkérni
ôket a melengetésre, de mindenki csak
rohant az ellenkezô irányba. Egyetlen
egy embert talált csak a faluban, aki vak
volt és süket, így nem vette észre, hogy
a többiek elinaltak.
Istennyila közelebb ment és alaposan
szemügyre vette a férfit: „Hm, lássuk
csak! Megfelel-e az anyunak? Vagy
mégse? Hát… Erôsnek erôs. Lóképûnek
épp eléggé lóképû (tudniillik így ejtette
az anyja kívánságát, bár azt már nem
tudta, miért tetszenek anyjának a lóképû
férfiak). Magasnak is magas, fôleg
anyámhoz képest, aki olyan alacsony,
mint amilyen széles. Hát, izom nem sok
van rajta, de – gondolta Istennyila – ha-
záig sokszor szkanderozunk és majd
csak megizmosodik, mire anyu meglát-
ja. Egyszóval tökéletes vôlegény lesz
belôle!”
Ezt a felismerést követôen Istennyila
hosszú, ékesszóló beszédben ecsetelte,
hogy ki ô, mi a küldetése, és hogy mek-
kora szerencséje van, hogy Mamunyimu
férje lehet. Nem vette észre, hogy az
ember egy árva kukkot sem hall abból,
amit magyaráz neki. Beszédje végezté-
vel, mivel a hallgatást beleegyezésnek
vette, még elkért két lovat a karámból
(amihez szintén engedélyt kapott a hall-
gatással), egyiket meglovagolta ô, a má-
sikra ráültette a vak embert és boldogan
fütyörészve visszaindultak a falujukba.
Elôre örült a várható dicsôségnek és a
közelgô esküvônek. Bízott benne, hogy
Mamunyimu elégedett lesz vele és meg-
dicséri majd a hôsiességéért.
Mikor fáradtan hazaértek nagy volt az
öröm a faluban. Tetszett a vôlegény
mindenkinek, még Mamunyimunak is,
így azonnal megtartották az esküvôt.
Nemsokára a Sámán varázsfôzetet ké-
szített, mellyel meggyógyította a vak és
süket törzsfônököt, akibôl hamarosan
remek hadvezér és férj lett. Mamunyi-
munak is megmutatta, ki az úr a házban,
és mi a feleség dolga a családban: mo-
sott, fôzött, dolgozott reggeltôl estig.
Még enni sem volt ideje sokszor, így hó-
napról hónapra soványabb, csinosabb
nô lett belôle. Mindenki csodájára járt
nagy átváltozásának.
Csak a mosolya, a mosolya, az maradt a
régi…

Káposztás Bence
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