
Egy népszavazás kudarca
A résztvevôk alacsony száma miatt érvénytelenül ért véget Budajenôn
az augusztus 18-án megrendezett helyi népszavazás. A szôlôdombi te-
rületek belterületbe vonásáról, azaz közvetett módon ennek beépíté-
sérôl az 1163 szavazásra jogosultból csak 424-en nyilvánítottak véle-
ményt.

Lemondott Budajenô
polgármestere

Soltész Miklós azzal búcsúzott, hogy megtette a faluért, amit meg tu-
dott tenni, és ezzel szerepe véget ért.

Georg Trakl: Magános ôsz     
(Radnóti Miklós fordítása)
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Homályos ôsz jön, telt s gyümölccsel édes, 
a nyári nap halódó fénye sárga.
A széthasadt ködbôl még tiszta kék les; 
madár ha száll, akár mesékben szállna.
Hordókra vár a bor s a csönd a széles 
pincék homályán megdermedve áll ma.

Amott a puszta dombon egy kereszt ül; 
rozsdás erdôn bolyong a nyáj fehéren.
Egy felleg húz a tó tükrén keresztül; 
a földmûves pihenni tér be éppen.
Az este kékes szárnya halkan pendül 
a száraz zsúptetôn s az árokszélen.

Most csillag fészkel már az álmos pillán; 
hûvös szobákban csöndes béke hallgat, 
a szeretôk szelíd szemébôl immár 
halk angyal lép elô, a szárnya lankadt. 
És zúg a nád; kísértet hangja sír rám, 
csupasz fûzekrôl, hallom, hull a harmat.

A 2004-2005-ös tanév befejeztével az Önkormányzat felbontotta a
szerzôdést a gyermekélelmezést ellátó céggel. Ezt az iskola és az
óvoda közösen kezdeményezte az Oktatási és Kulturális Bizottság-
nál, mivel a gyerekek, a szülôk és a nevelôk egyaránt elégedetlenek
voltak az étel minôségével és mennyiségével.

Küszöbön a tanévkezdés

Bôvebben a 2. oldalon

Írásunk a 2. oldalon

Gyermekélelmezés

A Telki Általános Iskola hírei a 3. oldalon

Betörtek a Pajtába
Nesze neked, közterület!

Részletek a 3. oldalon
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A 2004-2005-ös tanév befejeztével az ön-
kormányzat felbontotta a szerzôdést a gyer-
mekélelmezést ellátó céggel. Ezt az iskola
és az óvoda közösen kezdeményezte az Ok-
tatási és Kulturális Bizottságnál, mivel a
gyerekek, a szülôk és a nevelôk egyaránt
elégedetlenek voltak az étel minôségével és
mennyiségével. Június 9-i ülésén a képvi-
selôtestület – a törvényeknek megfelelôen –
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött.
Az eljárás megindítása elôtt a testület a
nyersanyag normákat is módosítottal mert
azok elmaradtak az átlagostól. A kiírás felté-
teleit az OKB és a hivatal az oktatási refe-
renssel, az iskolaigazgatóval, valamint az
óvodavezetôvel egyeztette, majd a pályáza-
tokat is közösen bírálták el. 

A közbeszerzés során három cég jelentke-
zett, a Sodexho Kft., a Junior vendéglátó
Rt., és a gyôztes Pensio 17 Kft. Mindhárom
cég megfelelt a pályázati kiírás feltételei-
nek, a bizottság így a legkedvezôbb áraján-
latot kínáló pályázó mellett döntött, amit au-
gusztus 9-i rendkívüli testületi ülésükön a
képviselôk jóváhagytak. (Az ülésnek ez volt
az egyetlen napirendi pontja – a Szerk.)
A Pensio 17 Kft-nek nem mellesleg a refe-
renciái is megfelelôek, a telki oktatási in-
tézmények ellátását a budakeszi Széchenyi
Gimnázium fôzôkonyhájából fogják meg-
oldani. Szeptembertôl így a remélhetôleg
sokkal ízletesebb és tartalmasabb ételt a
telki gyermekek jobb étvággyal fogyaszt-
ják majd. 

Kamlah Szilvia

Alig egy héttel a népszavazás elôtt ugyanis a
szomszéd falu polgármestere, majd röviddel
késôbb az alpolgármester is bejelentette le-
mondását. Soltész Miklós azzal búcsúzott,
hogy megtetette a faluért, amit meg tudott ten-
ni, s ezzel szerepe véget ért. Mint elmondta:  a
falunak a továbbiakban más típusú, fôállású
vezetôre lesz szüksége. (Augusztus 15-én
rendkívüli ülés keretében Bálint Dénest vá-
lasztották meg alpolgármesternek, aki az
idôszaki választás napjáig a polgármester álta-
lános helyetteseként képviseli Budajenôt.)

A választást követô helyzetben a tisztánlátást
nagymértékben nehezíti, hogy a faluvezetéssel
és egymással is vitában álló civil szervezetek
máris nem csupán a népszavazás törvényessé-
gét kérdôjelezték meg, hanem az alpolgármes-
ter megválasztásának körülményeit is. Erôsen
tartja magát az a vélemény, hogy Soltész le-
mondása nem független a népszavazástól –
minden látszat ellenére állítólag nem volt a
tervezett beruházás lelkes támogatója -,
ugyanakkor többek szerint a lehetô leg-
rosszabb döntést hozta, amikor távozását nem
a szavazás utánra idôzítette. A voksok ismere-
tében ugyanis - az eredménytôl függetlenül -
hitelesebben hozhatta volna fel indítékait, va-
lamint elejét lehetett volna venni a megfuta-
modását sugalló vádaknak. 
A népszavazás lebonyolításával kapcsolatban

megfogalmazott aggályok között több helyi
szervezet most azzal érvel, hogy az alacsony

részvétel oka mindenekelôtt a budejenôi kép-
viselô testület tudatos manipulációja, mivel a
népszavazást olyan idôpontra tûzte ki, ami
elôrevetítette az érdektelenséget. Azt a vádat
eddig semmivel sem sikerült alátámasztani,
miszerint a képviselô testület tagjai járták a fa-
lut és lebeszélték az embereket a választáson
való részvételrôl, de kétségtelen, hogy ilyen
vélekedések is tartják magukat. A szôlôdombi
fejlesztés ellenzôi között nem kevésbé erôs az
a feltételezés, hogy a képviselôket lepénzelték
a befektetôk számára kedvezô döntés „ki-
erôszakolásához”, mások ugyanakkor arra
mutatnak rá, hogy a korrupció gyanúja ma-
napság mindenhol ott lebeg, ahol pénzrôl van
szó, s ez akkor is így van, ha semmiféle bizo-
nyíték, vagy ráutaló jel nincs a vádaskodók
kezében.
A szôlôdombi tervekkel kapcsolatos vélemé-

nyeknek elôzô számaiban a Telki Napló pro és
kontra már hangot adott, ezért ezúttal eltekin-
tünk attól, hogy az érveket ismét felsorakoz-
tassuk. A szomszédunkban lezajlott népszava-
zással kapcsolatban azonban fölöttébb elgon-
dolkodtató tanulságok vonhatók le. Elôször is
elgondolkodtató, hogy bár a nyári idôpont
valóban szokatlan, miért maradtak olyan so-
kan távol a szavazástól. A demokráciát éppen
a szabad véleménynyilvánítás útján lehet a
legjobban gyakorolni, a szavazások azok az
események, amikor a polgároknak a legtelje-
sebb mértékben lehetôségük van beleszólni az

ôket érintô ügyekbe, jövôjük alakulásába. Per-
sze joggal feltételezhetô, hogy Budajenôn –
csakúgy, mint a hazai nagypolitikában – az
embereket erôsen visszariasztotta a dolgok
túlzott átpolitizáltsága és személyes indulatok-
kal való túlfûtöttsége, ami miatt igen gyakran
éppen a valódi kérdések szorulnak háttérbe.
Ennek jeleit szomszédságunkban is tapasztal-
ni lehetett: a népszavazást megelôzô idôszak-
ban a postaládákba került különféle kiadvá-
nyok általában nem segítették, hanem inkább
összezavarták az embereket, idônként feltûnô
volt a szakmaiság leplébe burkolózó demagó-
gia. A népszavazás sikertelensége minden bi-
zonnyal köszönhetô annak is, hogy az embe-
reknek elegük van már abból, hogy objektív
dolgokban is a szekértáborokhoz való tartozás
legyen a fô irányelv. De nyilván abból is ele-
gük van, hogy folyamatosan azt kell tapasztal-
niuk: fontos kérdésekben a hátuk mögött hoz-
zák meg a döntéseket, kész tények elé állítják
ôket, nem tárják fel elôttük idôben a külön-
bözô alternatívákat. 
Az éremnek persze – mint mindig – van egy

másik oldala is: a polgárok sem élnek azokkal
a jogosítványaikkal, amelyek beleszólást biz-
tosítanak a dolgok alakításába. Nem vesznek
részt a képviselôtestületi üléseken, kevesen
mennek el a falufórumokra, csak néhányan
fejtik ki véleményüket a nyilvános internetes
fórumokban, s végül, de nem utolsósorban ke-
vesen adják le voksaikat egy fontos helyi té-
mában kiírt népszavazáson. Ez nem csak a
népszavazás kudarca, ez 15 évvel a rendszer-
váltás után egy kicsit a magyar demokrácia és
mindannyiunk kudarca is.

tl

Gyermekélelmezés
Lezajlott a közétkeztetési közbeszerzési eljárás

Egy népszavazás kudarca
A résztvevôk alacsony száma miatt érvénytelenül ért véget Budajenôn az augusztus 18-án

megrendezett helyi népszavazás. A szôlôdombi területek belterületbe vonásáról, azaz közve-
tett módon ennek beépítésérôl az 1163 szavazásra jogosultból csak 424-en nyilvánítottak vé-
leményt. Az urnához járulók túlnyomó többsége elutasító választ adott, a 359 NEM mellett
csupán 62 volt az IGEN szavazatok száma, emellett akadt három érvénytelen voks is. Ez az
jelenti, hogy a Szôlôdomb (és Budajenô) jövôjérôl szóló döntést végül a képviselôtestület-
nek kell meghoznia. Az elôzmények miatt azonban ma még több mint bizonytalan, hogy er-
re mikor kerülhet sor.

Lapzártánk után kaptuk az értesülést, mi-
szerint a budajenôi képviselôtestület 5
tagja a népszavazást követôen összehívott
testületi ülésén megszavazta a Szôlôdom-
bi ingatlanok belterületbe vonását.
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2005/2006-os tanévre 48 beiratkozott tanuló kezdi meg az elsô osz-
tályt (44 telki lakos, 4 más településrôl)
Tanévnyitó ünnepély: 2005. szeptember 04. (vasárnap) 18.00 óra
Tankönyvárusítás: 2005. szeptember 03. (szombat) 9.00 – 13.00
óráig és 2005. szeptember 05. (hétfô) 12.00 – 17.00 óráig
Elsô tanítási nap: 2005. szeptember 05. (hétfô) 

Változások – újdonságok

– A hat új státusz betöltésére és a négy eltávozott kolléga helyére ér-
kezô tíz új pedagógus három napos kooperatív tanulás módszertani
tréninggel is felkészül  a minôségi oktatás elvárásaira
– Az új státuszok eredményeképpen fejlesztô pedagógus, szabadidô-
szervezô, félállású könyvtáros is hozzájárul a megcélzott minôség
eléréséhez
– Az ötödik osztályban - ahova hat új diákot vettünk fel a nyolcosz-
tályos képzésbe távozottak helyére – ikerosztály kezdi meg mûködé-
sét. A matematika, angol nyelv, informatikai és testnevelési tudásu-
kat képesség szerint un. nívó csoportban fejlesztik tovább a gyere-
kek
– Változás történt az étkeztetés területén is. Az önkormányzat új vál-
lalkozóval kötött szerzôdést az idei tanévtôl. A szerzôdésben leírtak
alapján bízunk az ételek minôségének javulásában. Nagyon fontos-
nak tartjuk már most közölni, hogy az étkezési díjak befizetése meg-
változik. Az eddigi utólagos fizetés helyett elôre fizetés lesz, lemon-
dás minden nap 10 óráig lehetséges, csak annak a tanulónak tudjuk
jóváírni a lemondást, aki ezt telefonon jelzi a titkárságon. A lemon-
dásokat a következô hónapban tudjuk érvényesíteni.  Két fajta étke-
zésbôl lehet választani: csak ebéd vagy háromszori étkezés (reggeli,
ebéd, uzsonna).
Bôvebb tájékoztatást az évnyitón minden tanuló írásban fog kapni. 
– Az iskola elôtti tölgyfa padfelület az egyik oldalra már megvan, to-
vábbi padfelületeket lehet vásárolni, méterenként 11000 Forintért. A
mûanyag kupakokból készült padrácsok elkészültek, a közeljövôben
láthatók lesznek az iskola területén. 

Pignitzkyné Lugos Ilona
igazgató

A Telki Általános Iskola
tanévkezdéssel kapcsolatos hírei

Nesze neked, közterület!
Elôzô lapszámunkban részletesen foglalkoztunk a közterület-
fenntartás kérdésével. A falu utcáit járva érzékelhetô némi pozi-
tív változás, azonban a hónap e témával kapcsolatos legfonto-
sabb híre mégsem ez, hanem egy sajnálatos esemény: augusztus
11–én ismeretlen tettesek betörtek a Pajtába, és magukkal vitték
az önkormányzat ott tárolt közterület-fenntartó gépeit, többek
közt a Stiga gyártmányú multifunkciós fûnyíró berendezést, mo-
toros kaszákat és láncfûrészeket. 

Augusztus 20-i ünnepség
Az egyházközség megemlékezése ünnepi szentmisével
kezdôdött, ami után szeretet-vendégségre került sor a Jung
ház udvarán. Este az önkormányzat szervezésében búcsú-
bál vette kezdetét a Pajtában. 
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Augusztus 5-én, az iskola
aulájában Pasztircsák Polina
és Füzi Nóri adott hangver-
senyt. 
A két helybéli mûvésznö-
vendék már régi ismerôse a
falu zenekedvelô közönsé-
gének. A hangverseny alatt
olyan érzés fogott el, mintha
egy gyémántcsiszoló mû-
helyben a megmunkálás
alatt lévô gyémántok két
legszebbikét adták volna a
kezembe. A briliánssá vált
kövek fényjátéka, villogása,
csillogása elkápráztatott, el-
varázsolt. Itt a két mûvész-
palánta zenéjével, hangjával
idézte elô ezt a varázslatos
hangulatot.
Már többször örömünket lel-
tük Polina szép hangjában.
Nagy öröm egy természetes,
csengô, dinamikus hangban

gyönyörködni a mai álságos világban, ahol a hangtalan énekesek a
csúcstechnika segítségével pályázzák meg az önjelölt sztárságot.
Polina hangbéli adottsága, tehetsége sok-sok zenekedvelônek nyújt

felejthetetlen élményt a
jövôben.
Nóra friss diplomával a zse-
bében ült a zongorához, s a
diploma büszke lehetett tu-
lajdonosára. Liszt Gounod
persziflázsa, a Keringô a
Faust-ból magával ragadó
volt. Nóra, mint mûsor-
közlô is bizonyított. A
mûsorszámokat nemcsak
bekonferálta, hanem apró
titkokat is elárult a
szerzôkrôl és a szerzemé-
nyekrôl.
Sajnálhatják azok, akik ek-
kor nyaraltak, és nem lehet-
tek jelen. Köszönjük Mind-
kettôjüknek.

Sz. K.
(Talán lesznek, akikhez
idôben eljut a hír: Füzi
Nóri következô koncertjére
lapunk terjesztésével egy idôben kerül sor, Szilárd Katalin szop-
rán dalestjét fogja zongorán kísérni az iskola aulájában. Az elô-
adás kezdési idôpontja augusztus 27. (szombat), 18 óra – a Szerk.)

P o l i - N ó r i  k o n c e r t

I. helyezett

Varga Virág:
Miért?

Gyûlölöm a sinushullám völgyét.

Hibáztató csend van.
Csak a radiátor kattog,
súg a víz benne,
árasztja a lakásba a
meleget.
Polár takaróm alatt
vacogok.
Forgolódást, 
te éjszaka,
miért hozol?
Kócokat, ráncokat,
zsákállatnyi
görcsgyomrot,
tétovázó másodperc-mutatót?
Aggódást, félelmet,
kétséget 
miért keltesz bennem?

Négyzetes függvényt akarok!

Balogh Gergely:
6. vágány

Üres állomáson
sínek mellett várok.
Semmi súlya alatt
meghajol az égbolt.
Elfogy lassan a hold.
S a rend csikorogva
érkezik szivembe.

II. helyezett

Balogh Gergely:
Oszlop

Kemény lett bôröm és
hideg.
Karcolja a hajnali szél.
Simára csiszolt lelkem
elporlad e néma tájon.
Kétezer év repedezik
tiszta testemen,
Árnyak járnak vissza
sûrû éjszakákon.
Szavaim olvadnak
merülô süketségbe:
Félek idegen vagyok ma.

Balogh Gergely:

Ôsziszép

Karmazsinba bújtak álmaim
megfáztak egy ôszi reggelen
nem tudom mikor nônek újra szár-
nyaim
s milyen messze van még az éjjel

Itt ülök az óceán kékes vállain
messze tôlem égi kertjeim
furcsa: víz mossa fagyos lábaim
szeretnék és fáznak sejtjeim

Érted lettem ködbôl félhomály
nincsbôl végre hát itt vagyok
csillag-szemem immár halovány
kezemben egy homokszem ragyog

Így akartam, így is teljesült:
jégbefagyott kristály-gondolat
fénysugár a kékbe elmerült
idelenn tükröket kutat

Fáról szabadult rongy levél
halomba gyûjt a szerelem
szemed lángragyújt, hevít az ôszi
szél
füsttánccal ég el teljesen

A III. helyezett verseket
következô számunkban
tesszük közzé.

A harmadik Kodolányi János irodalmi pályázat
díjnyertes mûvei felnôtt vers kateóriában

III. Mûvészeti barangolás 

a Zsámbéki-medencében

a Kultúrális Örökség Napjának

tiszteletére

2005. szeptember 18-án,

vasárnap.

Idén már harmadik alkalommal kerül sor a
Zsámbéki-medencében, országszerte egye-
dülálló módon megszervezett „nyitott
mûhely”- kezdeményezésre, amit ezidáig
negyven itt élô mûvész mutatkozott be a kö-
zönségnek, nyitotta meg mûhelye kapuit
egy napra

A program reggel 9.30-kor kezdôdik meg-
nyitóval, immáron hagyományosan Herceg-
halomban, Gáll Gregor szobrászmûvész
mûterem-házában (Thallóczy u. 3.), ahol
rögtön megismerkedhetünk a bronzszobo-
röntés rendkívül érdekes és nehéz munkájá-
val. Itt mindenki megkapja a pontos prog-
ramleírást, és kedve szerint haladhat
mûvésztôl mûvészig. 

A rendezvény a látogatóknak ingyenes

Információs telefonszám: 

(30) 951 3000
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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!

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

FFEELLEELLÔÔSS KKIIAADDÓÓ::
Varga Mihály polgármester

FFEELLEELLÔÔSS SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔ::
Füzesi Attila

Tel.: (70) 948-5480
telkinaplo@telki.hu

SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔBBIIZZOOTTTTSSÁÁGG
EELLNNÖÖKKEE::

Tóth Loránd
MMUUNNKKAATTÁÁRRSSAAKK:
Cseresnyés Ágnes

Imhof Iván
Kamlah Szilvia
Karlovitz Máté

Köveskuti Tünde
NNyyoommddaaii mmuunnkkáákk::
MMeesstteerr NNyyoommddaa

TTeerrjjeesszzttiikk aa TTeellkkii CCsseerrkkéésszzeekk
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A TELKI ÜZLETHÁZBAN
Film-

elôhívás
Kép-

kidolgozás

KE-DYE BT. Telki, Muskátli u. 1/b
Tel.: (26) 372-677 (üzlet), (30) 932 1470 (tulajdonos)

JJááttéékk,, aajjáánnddéékk,, ppaappíírr,, íírróósszzeerr
DDiiggiittáálliiss ffoottóósszzoollggáállttaattááss,, TTiinnttaassuuggaarraass ffoottóóppaappíírrookk

aauugguusszzttuussii 
llaappzzáárrttáánnkkiigg sszzüülleetteetttt 

Csernok Krisztina és Csernok Attila
gyermeke: Csernok Tünde
Dávid Tünde és Dávid Attila gyermeke:
Dávid Benedek
Fodor Dorottya és Fodor András
gyermeke: Fodor Ábel
Tarpai Katalin és Szabó Csaba gyermeke:
Szabó Kamilla

Jó egészséget kívánunk!

E G É S Z S É G N A P
2005. szeptember 03. szombat 

Telki iskola
idô hely program

10.00 könyvtár állapotfelmérés, koleszterin
szintmérés, antioxidáns szintmérés

10.00 könyvtár FODOR ORSOLYA festômûvész kiállítása
10.30 aula gerinctorna 
10.45 udvar strandröplabda bajnokság

nevezés: 2-4 fôs csapatok a helyszínen
15.30 nagyszínpad MEGNYÍTÓ
15.35 nagyszínpad Egészség TOTO
15.40 étterem- elôterek Ability park Cserkészcsapat szervezése
15.45 nagyszínpad Életmód tanácsok, javallatok

Dr. Kiss-Leizer Márta
16.00 udvar kézilabda

Budajenô-Telki  Önkormányzat
16.15 nagyszínpad BÁBSZÍNHÁZ - Rémusz bácsi mesél
16.45 könyvtár kézmûves játszóház
17.00 nagyszínpad Gyógyítás és prevenció vízzel és kristálysóval

Tóth Krisztina kristálysó terapeuta
17.00 udvar foci - Budajenô-Telki képviselôk
17.30 nagyszínpad Ritmikus Gimnasztika 

Telki SE növendékeinek bemutatója 
18.00 nagyszínpad A gyógyító pletyka

Szvetelszky Zsuzsanna ELTE BTK
Pletyka kutató

18.30 nagyszínpad Táncbemutató -  Telki fiatalok
19.00 nagyszínpad Az egészségem én vagyok - Csomó Csaba 

elôadása az antioxidánsokról, a prevencióról és 
a bioszkennerrôl.

19.30 nagyszínpad díjátadások, eredményhirdetés,
KOKUKK parlagfû-akció díjazása

20.00 nagyszínpad TelkiÍr zenekar bemutatója

Az iskola elôtti téren 15 órától a látogatók termékbemutatókon vehetnek részt. A
kiállítóknál megtekinthetôk, megvásárolhatók, vagy megrendelhetôk:

- ÖKONET fordított ozmózisnyomáson alapuló víztisztító készülékei

- Tönkölybúza pelyvával töltött termékek
- Biotermékek
- Pormentes takarítás eszközei 
- Táplálék kiegészítôk
- Könyvek, ajándéktárgyak
- Gyógyászati segédeszközök
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Iskolai vízitúra a
Mosoni-Dunán

fotók: Hajdu Martin
forrás: www.telkiforum.hu

TELJES KÖRÛ BIZTOSÍTÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK

HITEL ÜGYINTÉZÉS

Minden hétfôn este 17-18 óra között a Telki
Polgármesteri Hivatalban

Illés Lászlóné Marietta
UNIQA Biztosító Rt.

20-975-4996
26-372-264


