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2019 őszén a tinnyei lakosság szavazásra jogosult részének csaknem 1,55%a indult az
önkormányzati választásokon képviselő vagy polgármester jelöltként (22en az 1418
ból). Ez az 5 évvel korábbi aránynál kisebb (akkor 1,78% indult), viszont akkor a falu ko
moly gondokkal küzdött, sokan akartak tenni érte. Most ősszel csak Máriahalmon
(1,63%), Tökön (1,65%), Szomoron (1,86%) és Únyon (2,76%) indultak jelöltként a
környékbeli települések közül nálunk nagyobb arányban. Elgondolkodtató, hogy vajon
vane összefüggés egy település gazdasági és társadalmi jóléte és a választáson indulni
akarók száma között. Ugyanakkor viszont ha megvizsgáljuk, hány érvényes szavazat
született a választásra jogosultak számához képest, akkor elmondható, hogy ez a
választási kampány igencsak mozgalmasra sikerült. Hiszen míg az előző ciklusban ez az
arány 45,8% volt (593 érvényes az 1295 lehetséges szavazatból), addig most a választók
52,3%a adott le érvényes szavazatot (741 az 1418ból). Tinnye lakossága tehát láthatóan
éberebb volt októberben, mint egy ciklussal ezelőtt, a tendenciát pedig mindenképpen
érdemes megőrizni, hiszen így érvényesül igazán a részvételi demokrácia.
(folytatás a 2. oldalon)
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KÉMÉNYELLENŐRZÉS JÚNIUSTÓL

CZUCZOR SZABOLCS

Fogjunk össze idén is!
Tavaly előtti felhívásunkra 2019 tavaszán
13 helyi vállalkozó jelzett vissza, akiket egy
nap alatt sikerült végiglátogatni egy az
égéstermék elvezető berendezések ellen
őrzésére szakosodott cég munkatársával.
Az együttműködésnek köszönhetően az
összefogó vállalkozások mentesülhettek a
kiszállási díjtól és a többi kéményseprő
ipari vállalkozáshoz képest jelentősen
kedvező árszabással tudták le a vállal
kozások számára díjköteles ellenőrzést.

1. kép (fotó: Pixabay)

A jelenlegi pandémiás helyzetre való
tekintettel nem sürgettük az újbóli
szervezést, és ahogy azt a Magyar Ké
ményseprő Ipari Kft. munkatársa is meg
erősítette, ők sem akarták az országosan
elrendelt kijárási korlátozás alatt zargatni
a lakosságot. Tájékoztatásuk szerint 2020.
júniusa környékén (tehát a 6. hónapban)
viszont már elképzelhető, hogy nem lesz
gond a helyi vállalkozók felkeresése.

Ezért most felhívásunkat
újra közzétesszük!
Várjuk azoknak a helyi vállalkozásoknak a
jelentkezését, akik részt vennének a
szervezett kéményellenőrzésben 2020
júniusától. A csoportos szervezés előnye,
hogy a piac egyik legkedvezőbb árszabása
mellett pontosan akkorra ütemezzük az
ellenőrzést, amikorra azt egy kellően
részletes egyeztetés során rögzítjük
(nincsenek meglepetések és „itt jártam,
ekkor jövök újra” típusú postaládába
dobott értesítések). Több jelentkező
esetén több alkalmat is rögzíthetünk.
Ne felejtsük el, hogy az ellenőrzés az
égéstermék elvezető típusától függő
rendszerességgel kötelező (lásd 21/2016.
(VI. 9.) BM rendelet 3. §), illetve
társasházban,
lakásszövetkezeti
lakóépületben lévő, nem természetes
személy
tulajdonában
álló
vagy
gazdálkodó szervezet székhelyeként,
telephelyeként, ﬁóktelepeként bejegyzett
ingatlanok esetében pedig díjköteles (lásd
2015. évi CCXI. törvény 2. §).
Szerkesztőségünk elérhetőségeinek
bármelyikén fogadjuk a jelentkezők
megkeresését.
Az eredeti cikk a tinnye.info
online hírportálon jelent meg
2020. április 29én.

MIÉRT EZ A HOSSZÚ HALLGATÁS?

Az viszont, hogy az éberebben megválasz
tott régiúj vezetésben mennyire meg
bízunk, mi sem bizonyítja jobban, mint az
elmúlt fél év néhány érdekes történése:
• Megválasztjuk azokat, akik
szórólapjukon büszkén hirdetik,
hogy lapot húztak a 19re.
• Felháborodunk, amikor mellék
utcákat főútnak ábrázoló sok éves
(mégis hatályos) településszerkezeti
terv alapján készült partnerségi
dokumentumok látnak napvilágot, de
a magyarázatot elfogadjuk szóban is.
• Elfogadunk egy olyan SZMSZt, ami
tele van fogalmazási, nyelvtani és
hivatkozási hibával.
• Elfogadunk egy olyan költségvetést,
aminek nem lehettünk tisztában a
részleteivel.
• Felhatalmazzuk a polgármestert
olyan szerződés aláírására, aminek a
részletei szintén nem tisztázottak.
• Valamiért egymáson köszörüljük a
nyelvünket egy előzetes bejelentés
nélkül kivágott nyárfasor miatt.
• Belenyugszunk, hogy lassan fél éve
nem érhetőek el hivatalos
dokumentumok az önkormányzati
honlapról.
• Fel se kapjuk a fejünket a sorozatos
jogszabálysértés gyanús esetekre.
• De végtelenül örülünk, hogy lett
önkormányzatinak kikiáltott
közösségi oldalunk.
„Minden nagyon szép, minden nagyon
jó, mindennel meg vagyok elégedve.”
— Ferenc József (állítólag)

CZUCZOR SZABOLCS

Magasra lett téve a léc
A tavalyi önkormányzati választások eredményeként Ladányi
Péter, a lap alapítója és egykori szerkesztője számos helybéli
lakos bizalmát méltán elnyerve önkormányzati képviselő lett,
ezért a vonatkozó törvényi előírások értelmében nem folytathatta
az önkormányzattól független lap kiadói és szerkesztői
tevékenységét. Mivel azonban az elmúlt években számos
alkalommal nyílt lehetőségem a lap készítésében Péterrel
együttműködni, úgy gondoltuk, érdemes lenne megpróbálni úgy
fenntartani a helyi sajtótermékeket, hogy azok szerkesztési és
kiadói feladatait teljes egészében átveszem tőle. A bizalmat
köszönöm – az átadásátvétel 2019. októberében meg is történt –
kedves Olvasóinkat pedig biztosíthatom arról, hogy igyekszem

2

mindent megtenni a lap és a hírportál korábban megszokott
minőségi színvonalának megőrzéséért.
Péterhez hasonlóan én is az informatika világában
tevékenykedem, ezért első körben a tinnye.info online
internetes felületét igyekeztem megismerni, majd kissé
korszerűbbé tenni. Új, immáron mobilbarát változata 2020.
március közepére készült el. Az átalakítás során természetesen
fontos szempont volt, hogy a portál korábbi stílusjegyei fennma
radjanak.

Körtvélyes

(folytatás a 3. oldalon)
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Miért ez a hosszú hallgatás? (folytatás a 2. oldalról)

A koronavírus járvány kitörése miatti kijárási korlátozások
bevezetésekor azonban úgy döntöttem, hogy a lakosság
egészségének megőrzése érdekében a nyomtatott, kézbe vehető
és lapozható KÖRTVÉLYES következő számával még várok egy
kicsit. Most azonban, hogy a korlátozások több megyében is
enyhülhettek, elérkezettnek látom az időt, hogy elkezdjünk
összeállítani egy talán valamelyest szűkebb terjedelmű, azonban
mégis kézzelfogható számot, biztosítva ezzel a lap fennmaradását
és enyhítve kedves Olvasóink várakozását.
Remélem, hogy június első napjaiban, mire az új szám kijön a
nyomdából, Tinnyén is szabadabb lesz a mozgás. A terjesztést
ettől függetlenül a megfelelő egészségügyi óvintézkedések
betartásával (kesztyű és szájmaszk viselése mellett) szervezem

Rajzolsz? / Szobrászkodsz? / Írsz? … ALKOTSZ?
Megmutatnád Tinnyének és a nagyvilágnak?
Küldd el nekünk!

A

Körtvélyes

bemutatja!

további információ:

meg, de ha 1–2 napig a postaládájában hagyja az újságot, még
jobban csökkenthető a lap oldalain megbújó esetleges kórokozók
valószínűsége.

Akkor ezzel megtörik végre a jég és
tervezhetőbbek lesznek a lapszámok?
Mind a KÖRTVÉLYES, mind a tinnye.info online olyan
független sajtótermékek, amiknek szerkesztése, megjelentetése,
illetve üzemeltetése és karbantartása folyamatos költségekkel jár.
Jelen pillanatban ezeknek a költségeknek nem biztosított a
forrása, ezért gyakorlatilag mindkét sajtóterméket társadalmi
munka keretében, folyamatos és kiszámítható anyagi támogatás
nélkül, saját forrásokból tartjuk fenn. Ha Ön, kedves Olvasó,
hasznosnak ítéli őket, fontolja meg egy hirdetés megvásárlását!
Már a legkisebb méretű hirdetési felület megvásárlásával is
fedezheti a portál félévre elegendő tárhelydíját vagy a lap
csaknem 100 példányszámának nyomdai költségét.
Hozzájárulását olvasóink nevében is nagyon köszönöm.
Czuczor Szabolcs, szerkesztő
Az eredeti cikk a
tinnye.info online hírportálon
jelent meg 2020. május 14én.

http://tinnye.info/alkotok/
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TŰZGYÚJTÁSI TILALOM IDEJÉN TŰZGYÚJTÁS?

CZUCZOR SZABOLCS

Miért mond mást a jog és az, aki az életét kockáztatja értünk? Mi a szabály ma Tinnyén?
Van, aki elengedhetetlen szükségét érzi a kerti zöld hulladék
rendszeres égetésének, mások panaszkodnak a falu völgyeiben
megülő füst miatt. És most nem csak a Királyvölgyről és
Mediterránvölgyről van szó, hanem a Békás patak völgyéről is,
azaz a faluközpontról. Jelen sorok írásakor (május közepén)
országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, a kérdés pedig ismét
több online fórumban felmerült: szabade ennek fényében zöld
hulladékot égetni? A NÉBIH által üzemeltetett tűzgyújtási tila
lom térkép mellett ez olvasható:
„A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a
külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban,
valamint azok 200 méteres körzetében.”
„A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos
levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az
önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra
felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit,
körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni,
hogy mikor lehet a kertben égetni. Amennyiben nincs ilyen
rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem
szabad avart és kerti hulladékot égetni.”

Megkérdeztük mind a tinnyei jegyzőt, mind a piliscsabai tűzoltó
kat, hogy Tinnyén akkor most pontosan mi a helyzet. A jegyző
asszony a jogszabályra hivatkozva azt válaszolta, hogy Tinnye
belterületén a helyi rendelet szerinti időben nem látja akadályát a
megfelelő gondossággal történő avar, kaszálék stb. égetésének a
tulajdonos számára, a saját területén. A Piliscsabai Tűzoltóság
azonban úgy vélekedik, hogy amíg az országos rendelet
érvényben van, addig a helyi rendelet nem alkalmazható, sem
belterületen, sem külterületen. (Abban, hogy otthoni
környezetben
a
bográcsozás,
szalonnasütés,
grillezés
megengedett, a felek egyetértettek.)

egy 2–2 hónapos időszakban volt csak lehetőség, kizárólag
pénteki napokon 10től 18 óráig, de csak akkor, ha arra az
időszakra más hatóság tűzgyújtási tilalmat nem rendelt el. Ezzel
szemben ma – tűzgyújtási tilalom ide vagy oda –
szomszédaink az év 365 napjából akár 100 napon át is
füstölhetnének, nekünk pedig egy szavunk sem lehetne miatta.
Vajon jól van ez így?

Lapzárta utáni frissítés
E sorok letisztázását követően értesültünk arról, hogy május 23
án szombaton, Tinnye délnyugati határában, a Perbál irányában
lévő illegális „szemétdomb” meggyulladt. A Piliscsabai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület több járművel érkezett a helyszínre a tűz
megfékezésére. Az egyesület elnökének beszámolója alapján pa
pír, műanyaghulladék, kátrány tartalmú zsindely is égett, de
még régi, vélhetően azbesztet is tartalmazó hullámpala
maradványok is voltak a tűzfészekben. Ha a kupac magától
gyulladt volna be, az tökéletesen illusztrálja, mennyire idejétmúlt
a helyi rendelet. Hiszen ha a rendelet szerint tűzgyújtási tilalom
ellenére is lehet égetni, elég egy kósza szellő és a felröppenő
pernye olyan helyen ér földet, ahol akár tragédiát is okozhat. Va
lószínűbb viszont, hogy szándékos gyújtogatás történt, ugyanis a
kupac másnap, május 24én vasárnap annak ellenére újragyul
ladt, hogy a tűzoltóság előző nap a legalább 8 különböző helyen
égő tüzet teljesen kioltotta.
TANULSÁG: ha enged is a jog, hallgassunk inkább a józan
eszünkre, és próbáljunk meg nem égetni!

Forrás: https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/238504/
https://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/
https://fb.com/tuzoltosag.piliscsabainagykozsegionkentes/

Az idei tavasz különösen száraz, ezért csak idén már hatezer
alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzesetekhez. Azt
pedig kisgyermek korunk óta tudjuk, hogy a tűzből a parázs és a
pernye felfelé száll, amit a legenyhébb szél is képes odébb
röpíteni. Ha pedig röptében nem huny ki, újabb, ellenőrizetlen
tűzfészkeket kelthet életre.
Ugyancsak a gravitáció áldásos hatása, hogy a füst általában
megül a mélyen fekvő területeken, arról pedig már a
KÖRTVÉLYES korábbi, 2017/10 és 2018/05 számaiban is
írtunk, hogy az avarégetéskor keletkező füst mennyire
egészségtelen. Ugyancsak tapasztalati tény, hogy a füstös levegő
komoly mértékben nehezíti a légúti megbetegedésekben (pl.
koronavírus fertőzésben) szenvedők gyógyulási esélyeit. Ezt
felismerve Csobánka polgármestere bő két hónapja el is rendelte
a nyílttéri égetés teljes betiltását. Tinnyén ezzel szemben a 2018
ban meghozott 2/2018. (II.16.) számú hatályos rendelet szerint
kerti hulladékot égetni hétfői és pénteki napokon is szabad, kivé
ve, ha ezek a napok ünnepnapok. Furcsamód az ezt megelőző
rendelet ennél sokkal szigorúbb volt: égetésre tavasszal és ősszel
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2. kép: Kivonuló tűzoltók Tinnyén (fotó: Piliscsaba Tűzoltóság)
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OLVASÓI LEVÉL

LADÁNYI PÉTER

A volt szerkesztő gondolatai – immáron a szerkesztőségen kívülről, olvasóként
Az őszi önkormányzati választásokon nagy megtiszteltetés ért.
Elnyertem a tinnyei választók megtisztelő bizalmát:
önkormányzati képviselő lettem, amelyet ezúton is köszönök a
választóimnak. A korábbi években a helyi független újságok
(tinnye.info
online
elektronikus
hírportál
és
a
KÖRTVÉLYES helyi nyomtatott újság) felelős szerkesztője
voltam, de a hatályos törvényi rendelkezések értelmében ez a két
funkció egyszerre nem látható el. A jogszabály szerint:
„összeférhetetlen”. Ezért 2019 októberében az addigi szerkesztői
tisztségeimről lemondtam és ezeket a feladatokat átadtam
Czuczor Szabolcsnak. Szabolcs tinnyei lakos és hasznos tagja a
teljes tinnyei közösségünknek. Aki ismeri, az tudja. Az újságok
szerkesztéséhez és kiadásához ezúton is sok sikert, jó munkát és
kitartást kívánok neki.

Képviselői munka
A választások után nem sokkal az interneten létrehoztam a
képviselői blogomat (https://ladanyipeter.t19.hu), hogy
egyrészt tartani tudjam választóimmal a kapcsolatot, másrészt a
döcögő, defektes önkormányzati tájékoztatást (amennyire lehet)
pótolhassam. Az időközben eltelt képviselői munkám során
minden képviselőtestületi ülésről beszámoltam, és több helyi
témában is leírtam gondolataimat a választóknak. Tucatnyi
beadványom között volt több önálló képviselői indítvány,
módosító javaslat és felvilágosítás kérés. Ennek ellenére érdemi
válaszokat többnyire nem kaptam (kioktatót, lekezelőt többet is),
és csak egyetlen előterjesztésem került napirendre a jogszabályok
szerint. Többségében hónapokkal később, néha teljesen
kiforgatva vagy csak többszöri kérésre, felszólításra, ill. a
polgármester javaslataként kerültek napirendre. A Tinnyén
átmenő forgalom csökkentésével kapcsolatos előterjesztésem
pedig egyáltalán nem…
Viszont sikerként könyvelhetem el a nemrég lezárult,
tömegközlekedéssel kapcsolatos kezdeményezésemet. Az online
lakossági felmérés során 109 kitöltött kérdőív gyűlt össze

(mindenkinek köszönöm, aki elküldte!). Annak ellenére gyűlt
ennyi össze, hogy a többi képviselő és a polgármester nem állt
mögé, még az új önkormányzati facebook oldalon sem tették
közzé. Az általam írt rövid elemzést és a kitöltött kérdőíveket
Krix Lajos változtatás nélkül küldte tovább a közlekedést tervező
szakembereknek. Remélhetőleg a következő menetrendben
ﬁgyelembe fogják venni a tinnyeiek észrevételeit és talán végre
javul majd a tömegközlekedés Tinnyén.

Nyilvánosság és átláthatóság –
a veszélyhelyzetben is
Az érdemi munka mellett leginkább az információkhoz való
hozzájutás érdekében kell sokat küzdenem. Akik ismernek,
tudják: a nyilvánosság híve vagyok. Úgy gondolom, hogy
alapvető igény és törvényi előírás is a lakosság megfelelő
tájékoztatása és a közpénzből (adóforintokból) működő és
gazdálkodó önkormányzat nyilvánosságának, átláthatóságának
megteremtése, amely most Tinnyén nem igazán működik.
Emiatt már az előző ciklusban (még nem képviselőként) is voltak
vitáim az előző jegyzővel és Krix Lajos polgármesterrel (nem
kevés), és a helyzet sajnos – képviselőség ide vagy oda – azóta
sem sokat változott.
Az előterjesztéseket (még a járványhelyzet előtt is) sokszor
hiányosan kaptuk meg (vagy sehogy), olykor nem kellő időben.
Több képviselői kérdésemre sem kaptam érdemi választ. Úgy
gondolom, hogy ezen jogszabálysértések miatt, a szükséges
információk hiányában csak bólogatni lehet, de felelősen dönteni
nem.
Ráadásul a (jelenleg egyelőre még) fennálló veszélyhelyzetben a
katasztrófavédelmi törvény alapján a polgármester gyakorolja a
képviselőtestület feladat és hatáskörét. Ez hétköznapi nyelven
azt jelenti, hogy megnövekedett a polgármester hatásköre
(hatalma), és átmenetileg a képviselők bevonása és jóváhagyása
nélkül hozhat olyan döntéseket, amelyeket „békeidőben” csak a
(folytatás a 6. oldalon)

3. kép: Lángoló illegális szemétdomb Tinnyén (fotó: Piliscsaba Tűzoltóság)
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4. kép: Megégett pala és kátrányos zsindely (fotó: Piliscsaba Tűzoltóság)
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Olvasói levél (folytatás az 5. oldalról)

képviselőtestület tehetne meg. Persze ugyanakkor a törvényeket
továbbra is be kellene tartani, tehát egy képviselő (de egy
állampolgár) kérdéseire, közérdekű információ kéréseire választ
kellene adni, a kért adatokat ki kellene szolgáltatni (ráadásul
határidőben). Legalábbis a jogszabályok szerint.

„Látom, önöknek többcsatornás megerősítésre van
szükségük, mint a fejlesztésre szoruló gyerekeknek”
„A lakcímkártyádon van olyan, hogy Tinnye?”
„Nagy csapás, ha valaki se nem elég elmés, hogy jól

Még mindig számos nyitott kérdésem és közérdekű adatkérésem
van a polgármester és a hivatal jegyzője felé, amelyek továbbra is
válaszra és teljesítésre várnak. Sajnos ezek nem teljesítésével
sérül a demokrácia és a nyilvánosság, ugyanakkor ez a sumákolás
megteremti a visszaélések és a mutyi lehetőségét.

beszéljen, se nem elég okos, hogy hallgasson”

Biztos vagyok benne, hogy akik nyomon követik a helyi facebook
csoportokban történteket, azok pontosan tudják, mire gondolok.
De remélem, előbbutóbb minden választó fel fogja ismerni és el
fogja utasítani az eﬀéle gyűlölködést.

Beszéljünk róla!
Csak úgy lehet javítani bármin, ha első lépésben felismerjük,
hogy probléma van. Ha nem felismerve és/vagy folyamatosan
tagadva vitatjuk ezt, esetleg személyében próbáljuk meg lejáratni
azokat, akik ezt szóvá teszik, akkor a hiba nem hogy megjavulni
nem fog, hanem még tovább romlik. Szerintem ameddig csak a
tagadás uralkodik, addig semmi nem fog megváltozni. Persze
nem is minden rossz vagy hibás. De a gyógyulás érdekében mégis
beszélni kell a bajokról.

Jót tenni
Engem mindig a jobbító szándék vezérelt. Azt kérem minden
helyi lakostól, hogy tegyen azért, hogy a nyilvánosság javuljon, a
problémákról mindenkinek legyen bátorsága beszélni és utána
aktívan tenni is azok megoldásáért.
Ezért kérem minden jószándékú tinnyeitől, hogy továbbra is
kövessék ﬁgyelemmel a helyi független újságokat és a képviselői
blogomat a https://ladanyipeter.t19.hu címen.

Tagadás és gyűlöletkeltés
Fura, hogy egyesek szemében minden mindig tökéletes, amit az
önkormányzat vagy a polgármester tesz. Ők a problémákat vajon
miért nem „veszik észre”? Persze azonnal lecsapnak és gyűlöletet
keltenek, személyeskednek, elkezdik lejáratni, ha valaki erről
(jobbító szándékkal) a nyilvánosság előtt beszélni vagy írni
merészel, vagy akár jobbító javaslatot tesz. Felmerülhet a kérdés:
vajon a gyűlöletkeltő hozzászólásokat írók kinek a szekerét
tolják? Milyen érdekeik fűződnek ahhoz, hogy a gondokat a
szőnyeg alá seperjék és a gondolkodó, véleményüknek hangot
adó lakosokat elhallgattassák? Csak néhány „kedves” szó:

FONTOS! Ne felejtsenek el feliratkozni a
blog értesítéseire!
„Mindent a népért,
mindent a néppel együtt,
semmit a népről a nép feje felett.
Ez a demokrácia.”
— Kossuth Lajos

ÉLETÚT-INTERJÚ

SP

avagy Sanyi bácsi meséi, 5. rész
Érdekes történetek,
környékét fák és virágok díszítették. A
pillanatok
hajójavításhoz nem kellett nagy terület,
Hári néni volt az üzem főszakácsa, aki
ebédre megfőzte a Léces (Misi bácsi) által
feldolgozott disznót. Hári néni mindig sok
ﬁnomsággal kedveskedett az üzem
dolgozóinak. Főzött barack és szilva
lekvárt, ami az üzem területén termett,
ezekből ﬁnom süteményeket készített a
dolgozóknak ebédre. A megmaradt
süteményt Kis Elemér, a konyhafőnök,
délután, ami ebédnél megmaradt, a
hajójavítók
között
a
sólyatéren
szétosztotta. Említésre méltó, hogy az
üzem területén az udvarban sok
gyümölcsfa létezett, meggy, cseresznye,
szilva, alma. Akkor még nem volt
hajóépítési helyhiány, a villaszerű iroda
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elfért a sólyatéren a parthúzott úszójármű.
A hajójavítást férﬁak és nők végezték, a
női egyenjogúság kezdett kialakulni, a nők
éppen úgy dolgoztak kinn esőben, sárban,
télen, nyáron, a hajókon, mint a férﬁak.
Természetesen nem egyenlő volt az
órabérük, a hölgyeké jóval kevesebb,
pedig nehéz és veszélyes munkák voltak
nekik, főleg a szegecselt hajók építésekor,
szegmelegítés, a szegfejre való rátartás, az
idomlemezek melegen való meghajlítása,
satöbbi. […]
Az 1924. évben bekövetkezett inﬂáció,
gazdasági válság miatt a bérek rohamosan
felszöktek, ingadoztak, a gazdasági válság

Támogassa
a Körtvélyest!

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!
további információ:

tinnye.info/media
+36 30 434 7560

(folytatás a 7. oldalon)
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Életútinterjú (folytatás a 6. oldalról)

éreztette hatását, 1927től Pengő lett a
ﬁzetési eszköz. A létszám 97 fő, átlagos
havi bér 600 pengő. […] Sok esetben
voltak nyugodtabb időszakok, előre
látható munkával való ellátás, a szeszélyes
időjárás ellenére a hajók javítása a
tervezett időben mindenkor megtörtént.
Abban az időben még csak hajójavítást
végzett az üzem, az új hajók gyártása az
ötvenes évek derekán történt a 100
személyes kishajók gyártásával. Tudor,
Vidor, Morgó, Hapci, Szende, Szundi,
Kuka, ezek után az üzem részére 50

személyes kishajó. Ezekkel kezdődött el,
utána következett a 400 tonnás uszályok
és az 1500 tonnás olajszállító hajók
gyártása. A budapesti központ hamar
meggyőződött arról, hogy a Tápén gyártott
hajók minden követelménynek meg
felelnek, tehát a gyártás megkezdődhet. A
kiemelkedő pontos munka mellett azon
ban a dolgozók ﬁzetése sohasem volt
magas, épp a megélhetést biztosította,
azért mégis szerettek ott dolgozni sokan a
szőke Tisza mellett, főként a szegedi és
tápéi emberek, annak ellenére, hogy ezek

veszélyes munkakörök voltak. A sok
baleset, amik munka közben előfordultak,
nem tántorították el a dolgozókat.
Mindezeket leckeként tárta elénk a sors,
amit el kellett volna fogadnunk és ennek
szellemében élni. Énnekem is, mint
másoknak, amikor i ú, meggondolatlan
lelkemnek szüksége lett volna ﬁgyelmez
tetésre, tanácsokra, nem volt egy igaz
ember, aki a helyes utat megmutatja, vagy
legalább irányelveket ad célom eléréséhez,
vagy talán meg sem hallgattam volna, ki
tudja! Amikor az ember még ﬁatal, lehet
könnyelmű is, nem mindig hallgat mások
véleményére, még ha azok őszinték és
nekünk kedvezőek is lennének. Sokat
elgondolkoztam már ezen, hidd el, a jó
tanács nélkülözhetetlen, a nótában is
szerepel ez: „Fogadj el egy jó tanácsot
tőlem, meglásd, hogy boldog leszel”. Sok
olyan dolgot elmulaszt egy ember, amiben
nem kér tanácsot, pedig lehetne másként
is megoldani, ha meghallgatná mások
véleményét, főként, ha a sors hosszúra
szabja éltét.
(folytatjuk)

5. kép: Dunai kiránduló hajó (fotó: RGY23, Pixabay)

ÖNKORMÁNYZAT A FACEBOOK-ON

CZUCZOR SZABOLCS

Mármint a tinnyei? Igen, egy hónap után megerősítették… miután többször rákérdeztünk.
Kedves Olvasó, tegyük fel, hogy van
Önnek egy jó barátja, aki véletlenül Önnél
felejtette a pénztárcáját! Egyszer csak
odalép Önhöz egy vadidegen, aki azt állítja
magáról, hogy az Ön barátja kérte meg,
hogy vegye át Öntől azt a bizonyos
pénztárcát. Megbízik benne? Odaadja
neki? Gondolja végig, mert erre később
cikkünkben még visszatérünk.
„Ez a Facebook ereje!” – mondta Krix
Lajos polgármester úr 2019 februárjában,
amikor megtapasztalta, hogy a tervezett
M100as gyorsforgalmi útról civilek által
szervezett falugyűlésre sokkal több
érdeklődő látogatott el, mint 2018
áprilisában az önkormányzat és a NIF Zrt.
által szervezett közmeghallgatásra. A
Kossuth Lajos Művelődési ház azonban
nem elsősorban a közösségi platformon
lezajlott hírverésnek köszönhetően lett telt
házas, hanem amiatt, hogy a szervezők
szórólapozással gyakorlatilag az összes

tinnyei háztartásba a téma pontosabb
megjelölésével juttatták el a fórum hírét.
Ekkortól azonban már egyre többször
hallani lehetett a polgármester azon
szándékáról, hogy az önkormányzat
jelenlétét a közösségi hálózaton is
erősíteni kívánja. Nem is lenne ezzel
semmi
baj,
ha
időközben
az
önkormányzat hivatalos honlapja nem
hibásodott volna meg. De meghibásodott,
ezért nagyjából 2020. január elsejétől e
sorok írásának pillanatáig is (azaz csak
nem 5 hónapja) Tinnye önkormányzata
nem teljesíti a saját SZMSZében vállalt
jogszabályi kötelességeit. Ez abban
nyilvánul
meg,
hogy
a
hivatal
közleményei, határozatai, rendeletei, azok
mellékletei, valamint egyéb közérdek
lődésre számot tartó dokumentumok és
nyomtatványok jelenleg az esetek nagy
többségében nem hozzáférhetőek a
„helyben szokásos módon történő

közzététel” szerint. Magyarul nem
tölthetőek le a www.tinnye.hu honlap
ról.
Egy
pillanatra
tekintsünk
el
e
jogszabálysértés tényétől! Hétköznapi
átlagpolgárként akkor is fontos lehet
számunkra, hogy a falut érintő témákban
és a falu történéseiről jogszerű, alapos és
széles körű tájékoztatást kapjunk.
(folytatás a 8. oldalon)
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Önkormányzat a Facebookon? (folytatás az 7. oldalról)

Valamiért a vezetésnek mégis fontosabb
volt, hogy a honlap gyors rendbetétele
helyett a Facebookon való megjelenésnek
adjon prioritást, pedig azt megoldhatta
volna a honlapon megjelent cikkeinek a
tinnyei Facebook csoportokban történő
megosztásával is. Azonban 2020. április
21én mégis megjelent egy „Tinnye
Önkormányzata” című közösségi oldal.
Erről hivatalos tájékoztatást eddig csak a
képviselők kaptak, a lakosság Facebook
on jelen levő része azonban továbbra is
csak ismerőseik javaslatára kezdték el
követni az oldalt.
A helyzet súlyosságát remekül illusztrálja,
hogy 2019 októbere óta létezett egy másik,
magát ugyancsak önkormányzatinak
nevező közösségi oldal is „Tinnye község
önkormányzata” néven, ami az utóbbi
hetekben sorra elkezdte másolni az új
oldal bejegyzéseit. Azt nagyjából sejteni
lehetett, hogy a régebbi oldal csak egy
amolyan rajongói felület, ám ez a később
létrejött oldal adminisztrátorait nem
hatotta meg: május 22én megjelent
bejegyzésükben rendőrségi feljelentést he
lyeztek kilátásba a rajongói oldal
működtetőinek felderítésére (jelentsen ez
bármit is), mire a rajongói oldal még
aznap
törölte a
bejegyzéseit és
proﬁlképeként egy „you are late” (azaz
„elkéstetek”) feliratú képet állított be. A
közelmúltra
egyedül
az
oldal
felhasználóneve emlékeztet, ami még
mindig „@tinnyeionkormanyzat”.
Ezzel azonban a magát hivatalosnak
nevező oldal cseppet sem lett hivata
losabb. Ahogy az sem tette hivatalossá,
hogy néhány Facebook felhasználó –
akikről tudni véljük, hogy önkormányzati
képviselők vagy a hivatal munkatársai – a
közösségi platformon megosztották az
oldal linkjét. De miért is nem? Pontosan
azért nem, amiért a „Tinnye község
önkormányzata” oldal is létrejöhetett: a
közösségi oldalakon való regisztrációhoz
nem szükséges a személyazonosság
igazolása, így bárki állíthat magáról
bármit, és bárki létrehozhat (magáról
vagy akár másról is) hamis proﬁlt.
És most térjünk vissza cikkünk elején
felvetett szituációs gyakorlatra! Kedves
Olvasó, végül hogyan döntött? Odaadja a
barátja Önnél felejtett pénztárcáját a
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vadidegennek, aki azt állítja magáról, hogy
a barátja megbízásából jelent meg?
Valószínűleg nem, és előbb egy
megbízható csatornán pl. telefonon
felhívja a barátját, hogy tényleg megkérte
e ezt az embert a tárca átvételére. Az
iménti példában Ön a tinnyei lakos, a
barátja az önkormányzat, a vadidegen
pedig a „Tinnye Önkormányzata” nevű
Facebook oldal. Felmerül tehát a kérdés,
hogy amíg hivatalos csatornán nem igazolt
a vadidegen kiléte, addig hogyan bízhatna
meg benne?
A
„Tinnye
Önkormányzata”
oldal
elmondása szerint kezdeményezték ugyan
a Facebook hitelesítési eljárását (aminek
eredményeként néhány nap múlva egy kék
pipa jelezheti majd, hogy az oldal adatai
valósak), de ez kb. olyan mintha az Ön
barátja az Önnél felejtett pénztárcájáért
egy futárt küldött volna (ami körülményes
és időigényes művelet). A hivatalosság
elismeréséhez azonban nem lenne szükség
a Facebookra, sőt egy kb. 2 perces
művelettel pontot lehetne tenni az egész
huzavonára: a tinnye.hun meg kell
jelentetni egy bejegyzést a közösségi oldal
címével, nevével és céljával, valamint hogy
azt az önkormányzat a sajátjának ismeri
el. Ennyi.

csak egy egyirányú kommunikáció, a
lakosság irányából befutó kérdések ettől
még
nem
feltétlenül
fognak
hatékonyabban megválaszolódni.
Az ügyben természetesen megkérdeztük
Krix Lajost is, de sajnos a lap nyomdába
kerüléséig sem érkezett válasz tőle.

Lapzárta utáni frissítés
Első érdeklődésünk után másfél héttel
ismét feltettük a kérdést a „Tinnye
Önkormányzata” nevű Facebook oldallal
kapcsolatban, ezúttal azonban a jegyzőt és
a képviselőket is megszólítottuk. Ekkor
már – a jegyzőtől és a képviselőktől –
több válasz is érkezett, amit ezúton is
nagyon köszönünk. Elmondásuk szerint
az oldal létrehozására Krix Lajos
polgármester
úr
kérésére
és
jóváhagyásával került sor, így tehát az
azon megjelenő bejegyzések Tinnye
Község
Önkormányzata,
illetve
a
polgármester
úr
hivatalos
közle
ményeinek tekinthetőek.
Most már csak az nem világos, hogy egy
ilyen rövid és tömör tájékoztatást vajon
miért nem lehetett rögtön az oldal
élesítésekor közzé tenni?

De vajon a Facebook hitelesítési
pecsétjétől értesülni fog majd a lakosság
arról, hogy a hivatalos honlap mellett/
helyett az új Facebook oldalon is keresni
kell az önkormányzat híreit? Nem.
Biztosítottá válik az önkormányzat
jogszerű működése az új Facebook
oldallal? Nem. Könnyebb lesz ezáltal az
önkormányzat
munkatársainak
a
munkája? Mivel egy bejegyzés megírása a
Facebookon pontosan annyi munka, mint
a WordPress* alapú tinnye.hun, ezért
nem. Ha az önkormányzat meg kíván
felelni a jogszabályoknak, akkor ezzel
most több munkájuk lesz a hivatal
dolgozóinak? Valószínűleg igen.
Dicséretes
és
örömteli,
hogy
a
polgármester úr fejlesztene a hivatal
kommunikációján. Ez azonban továbbra is
*A WordPress egy ingyenesen elérhető és könnyen
kezelhető online tartalom kezelő rendszer (vagy
Content Management System, röviden CMS), ami
nagyon népszerű azok körében, akik viszonylag kis
erőfeszítéssel szeretnének az interneten megjelenni
céges honlappal vagy személyes bloggal.

Körtvélyes

6. kép: „Tinnye Önkormányzata” Facebook oldal
(fotó: Czuczor Szabolcs)
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MEGÁLLNI TILOS TÁBLÁK A BAJCSY-ZSILINSZKY ÚTON

GÁZSZÜNET

Legyünk körültekintőbbek és tartsuk be a KRESZ előírásait!

Gázszolgáltatás szünetelése

Március végén Tinnyén a Bajcsy
Zsilinszky úton a jászfalusi és a piliscsabai
nagy elágazás között megállni tilos táblák
lettek kihelyezve. A gépjárművel megállni
szándékozók a Pohl udvar előtti parkoló
ban (a volt Zöli murvázott udvarán)
tudnak várakozni – ahogy eddig is.

egyfelől lehetetlenné vált a gyalogos
átkelés, másfelől az egyre jobban lehúzódó
járművek idővel teljesen szétnyomták a
csapadékvízelvezető árkokat, amik így
mára már képtelenek ellátni eredeti
funkciójukat. Ez nem csak esőzésnél okoz
problémát, de ezek helyreállítása még
plusz kiadást is jelent – nem csak a
falunak, de még az ott lakóknak is.
Az intézkedés indokoltságáról viszont
megoszlanak a vélemények: néhányan úgy
vélik, hogy ez egy elhamarkodott döntés
volt, mert az út szélén parkoló autók
legalább lassították a falun átzúgó kamion
forgalmat. A hatékonysága pedig máig
kérdéses,
hiszen
személy
és
kisteherautók továbbra is rendszeresen
parkolnak az út szélén, néha közvetlenül a
táblák alatt és mögött.

7. ábra: Megállni tilos tábla a BajcsyZsilinszky
utcában (fotó: Czuczor Szabolcs)

A táblák kihelyezésének elsődleges oka az
volt, hogy csúcsidőkben annyi személy és
teherautó állt meg az út szélén, hogy

Az intézkedés érdemeit néhányan a Petőﬁ
utcában
kialakított
parkolóéhoz
hasonlították,
azt
ugyanis
máig
kevesebben használják, mint kellene. A
gyermekeiket az óvodába és iskolába
szállító szülők pedig még mindig
előszeretettel állnak meg inkább a
nevezett intézmények kapuja előtt, nem
kis baleset veszélyt okozva ezzel.

MIÉRT VOLT TERVEZETT ÁRAMSZÜNET?
Május 22én a Honfoglalás utca vonzáskörzetében
Május 22én az ELMŰ Hálózati Kft. szakemberei erősáramú hálózat karbantartási
munkálatokat végeztek egy tinnyei transzformátor állomáson. Egészen pontosan a
transzformátor készülék csapolását végezték el. De mi is ez, és miért volt rá szükség?
A kisfeszültségű háztartási készülékek névleges feszültség igénye 230 V, ami a
valóságban nagyon ritkán pontosan ennyi. Helye és ideje válogatja, hogy éppen mekkora
feszültséget mérhetünk a hálózati aljzatainkban (fali konnektorainkban), sőt ez még
napszaktól és évszaktól függően is változhat. Az Európai Unióban vásárolható háztartási
készülékek (azok, amik szabványos CE jelöléssel vannak ellátva) természetesen fel
vannak készítve egy bizonyos hibatűrésre, tehát ha a feszültség egy adott mértékkel
lecsökken vagy megemelkedik, azoknak akkor is működőképesnek kell maradniuk, 250
Vig pedig nem is szabad meghibásodniuk. Az ELMŰ ügyfélszolgálatának tájékoztatása
szerint a szabvány ±7%os tűréshatárt enged meg a névleges értékhez képest, ami a 214–
246 Vos tartományt jelenti. Májusban viszont néhány helybéli ezt nagyon megközelítő,
sőt néha kicsivel át is lépő, 247…249 Vos értéket is mérhetett. Ezt azokon a
transzformátorokon kell beállítani, amik a nagyfeszültségű távvezeték több ezer voltos
feszültségét alakítják át a háztartási kisfeszültségű szintre, erre került sor május 22én.
A munkálatok elvégzésére lakossági bejelentések alapján mutatkozott igény.
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A Tigáz Zrt. működési területén karban
tartási munkálatok miatt a 20 m3/h és a
felett vételező felhasználók Budajenő,
Biatorbágy, Bicske, Bodmér, Csabdi,
Etyek, Gyermely, Herceghalom, Mány,
Óbarok, Páty, Perbál, Szár, Szárliget,
Szomor, Telki, Tinnye, Tök, Újbarok,
Vértesboglár, Zsámbék településeken
2020.06.10én szerdán reggel 7:00
órától délután 13:00 óráig tervezett
gázszünetre kell számítsanak.
Forrás: http://www.tinnye.hu
http://www.tigaz.hu

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Vadkilövési Tájékoztató
A Budaörsi Rendőrkapitányság enge
délyével a tinnyei Mediterránvölgy és
Királyvölgy területén 2020. május 6
tól 2020. augusztus 6ig, az este 21:00
és hajnali 4:00 óra közötti időszakban
vadkilövésre
kell
számítani.
Vad
megjelenésével, az észlelt esetleges
vadkárral kapcsolatban bejelentéseket az
alábbi elérhetőségeken lehet tenni:
Naszvadi Győző, tel.: +36 70 905 7337,
email: n.gyozo2@gmail.com
Pilisvörösvári Járási Hivatal
ügysegédi ügyfélszolgálata
A Pilisvörösvári Járási Hivatal ügysegédi
ügyfélszolgálata júniustól minden hónap
első szerdáján érhető el Tinnyén 9:00–
10:00 óra közt.
Pilisvörösvári Kormányablak
ügyfélfogadási ideje
A
Pilisvörösvári
Járási
Hivatal
Kormányablakának ügyfélfogadási ideje:
• Hétfő: 7:00–17:00
• KeddSzerdaCsütörtök: 8:00–16:00
• Péntek: 8:00–14:00
Forrás: http://www.tinnye.hu
https://fb.com/tinnyeonkormanyzata/
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MI SZÁMÍT POLITIKÁNAK?

CZUCZOR SZABOLCS

A tinnyei közösségi csoportokban érdekmoderálás folyik?
A koronavírus által okozott pandémiás helyzet felértékelte a
lakosság tájékozódásához szükséges online csatornák
fontosságát. A tavaszi kijárási korlátozás alatt sokaknak csak az
internetről nyílt lehetősége tájékozódni az őket körülvevő
fontosabb történésekről. Érthető tehát, hogy ebben az időben
cikkeink megjelentetésére – a KÖRTVÉLYESsel szemben –
kitüntetett szerepet kapott a tinnye.info online nevű
internetes hírportálunk. Ahhoz viszont, hogy az itt megjelenő
cikkeinket a lakosság minél szélesebb köréhez eljuttathassuk, mi
is éltünk a közösségi platformok nyújtotta lehetőségekkel, ezért
fontosabb
híradásainkat
Facebook
oldalunkon
kívül
megosztottuk a „Tinnye City” és „Tinnye Online” nevű helyi
Facebookcsoportokban is.
Azonban ezekből a csoportokból néhány megosztásunk egyik
pillanatról a másikra nyom nélkül eltűnt. Mint utólag kiderült, a
csoportok adminisztrátorai úgy vélték, hogy írásaink tartalma
nem összeegyeztethető a csoportok kommunikációs szabályaival,
ezért szó nélkül törölték azokat. Fussuk át gyorsan, hogy cikkünk
írásának pillanatában mik ezek a szabályok! (A szöveget a
tartalmi hitelesség érdekében szándékosan nem módosítottuk,
az esetleges helyesírási hibákért elnézést kérünk – a szerk.):

Tinnye City szabályzat:
„A csoportban nincs politika”

Tinnye Online szabályzat:
„Mindenkit kérünk a kultúrált magatartásra!
A csoporthoz való csatlakozás feltétele a kölcsönös bizalom.
Többnyire tartalmas beszélgetések teszik ezt a csoportot
nagyszerű hellyé, de a beszélgetések érzékeny és privát
témákat is felvethetnek!”

Tinnye Online leírás:
„A csoport megnyitásával egy olyan felületet szerttünk volna
létrehozni, ahol megoszthatjuk gondolatainkat, ahol
segítségére lehetünk egymásnak, ahol kérdéseket tehetünk fel.
Feltett szándékunk a hiteles tájékoztatás! Mivel a csatlakozók
létszáma rohamosan nő, ideje lefektetni a szabályokat
.A csoport tagjai csak valós profillal rendelkező személyek
lehetnek. Kérjük, hogy a kommunikáció kultúrált formában
történjen és mellőzzük a trágár, sértő megnyilvánulást.
Nincs helye a csoportban a szándékos, közzösséget romboló
bejegyzésnek, rágalmazásnak, uszításnak,illetve olyan

utalásoknak, melyek mások becsületének megsértésére
alkalmasak. Van helye az előremutató, egymást és a
"harmadik" személyeket is tiszteletben tartó posztoknak,
hozzászólásoknak, vitáknak, érveléseknek, melyek
alátámaszthatók valós információkkal, adatokkal stb.
A szabályt megszegők figyelmeztetés után kizárásra kerülnek
a csoportból.”

Természetesen előfordul, hogy cikkeink a szerzők véleményének
is hangot adnak, főleg, ha az érintett témában az adott szerző
szakmai szinten is rendelkezik bizonyos szintű rálátással,
tapasztalattal. De vajon miért van az, hogy egy ilyen szakmai
vagy akár csak a józan ész által diktált véleménynyilvánításra
egyesek rögtön politikát kiáltanak és jelentve azt a csoport
adminisztrátorainak töröltetik az arról szóló bejegyzést?
Politika az, amikor egy független hírportál lehoz egy cikket az
önkormányzatnak egy informatikai téren elkövetett nyilvánvaló
baklövéséről?
De
amikor
a
magát
igazolatlanul
önkormányzatinak nevező közösségi oldal egyértelműen politikai
tartalmú cikkét osztják meg, az már nem politika?
Mi kell ahhoz, hogy egy megosztás politikainak legyen
nevezhető? Az, hogy legyen 5–10 olyan csoporttag, akik együttes
erővel emelik fel a hangjukat és indokolatlanul rásütik a politikai
jelzőt? És a csoport adminisztrátora vajon miért hódol be
ezeknek a hangadóknak? Azért, mert úgy könnyebb?
Félreértés ne essék, természetesen senkinek semmi joga a Tinnye
City nevű privát csoportot megreformálni, aminek nyilvánvalóan
nem is célja, hogy a hivatalos tájékoztatás platformja legyen.
Nem is tehetné, hiszen privát, így csak azok olvashatják az itt
megjelenő értekezéseket, akik előzetesen felvételt kértek és
nyertek a csoportba. Azonban az maximálisan elvárható lenne az
adminisztrátoroktól, hogy ne legyenek részrehajlóak és a
szabályokat minden taggal azonos mértékben tartassák be. Főleg
annak fényében, hogy a csoport ma több mint 1200 tagot
számlál, ami azért nem kis közösség, és legalább akkora
felelősség. Tehát ha a politika tiltott, akkor minden politikai
tartalom tűnjön el a csoportból!
És itt kezdődnek a problémák: ki állapítja meg, hogy egy
bejegyzés politikai vagy sem? Maguk az adminisztrátorok? Vagy
az ellenérdekelt jelentgetőknek egy szűk és összehangoltan
(folytatás a 12. oldalon)

TEGYÜNK EGYÜTT A JÁRVÁNY MEGFÉKEZÉSÉÉRT!
Forgalmas üzlethelyisége van? Aggódik az óvodába vagy iskolába visszatérő gyerekek egészségéért?
A Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület számos környékbeli településen végzett már ózongenerátoros fertőtlenítést. Ha Ön is
tenne vendégei, tanítványai, vásárlói egészségéért, hívja Veréb Zoltán egyesületi elnököt a +36 30 991 3580as telefonszámon
és kérje helyiségei térítésmentes fertőtlenítését!
Forrás: Veréb Zoltán, Piliscsaba Tűzoltóság
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HULLADÉKNAPTÁR
A Depónia Kft. közérdekű információi – Tinnye, 2020. júniustól decemberig
Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. Tel.: 22/507419 Fax: 22/507420
www.deponia.hu, email: ugyfel@deponia.hu; szallitas@deponia.hu

Kérjük, a hulladékokat a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanok elé szíveskedjenek
kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a jármű forgalmat ne akadályozza.
Lomtalanítás (évi 1): házhoz menő lomtalanítás a 06 22/507419 telefonszámon a 4es gomb megnyomásával, illetve az
ugyfel@deponia.hu email címen kérhető. Kérjük, hogy időpont egyeztetését a feladatok ütemezésének segítése érdekében 2020.
január 02.  szeptember 30. között, de lehetőség szerint mielőbb tegye meg.
Forrás: https://deponia.hu/
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Mi számít politikának? (folytatás a 10. oldalról)

tinnye.info online:

működő csoportja? Egyébként is, Pelikán József óta tudjuk, hogy
minden politika…
A Tinnye Online csoporttal viszont egészen más a helyzet. Ez egy
nyilvános csoport, aminek – fent idézett szabálya és leírása
szerint – „feltett szándéka a hiteles tájékoztatás”, és aminek
„tagjai csak valós proﬁllal rendelkező személyek lehetnek”. Ahol
„nincs helye az uszításnak”, viszont „van helye az érveléseknek,
melyek alátámaszthatók valós információkkal”. Ezzel szemben a
valóság az, hogy a csoportból törölnek egyes, hiteles tájékoztatást
tartalmazó cikkeket, a tagok között gyanúsan hamis proﬁlok is
megtalálhatók, rendszeresek az uszítások és a sértegetések, az
érdemben és alátámasztható valós információkkal érvelni
kívánókat pedig trollkodással próbálják elhitelteleníteni.

www.tinnye.info
www.facebook.com/tinnye.info
Vajon miért van az, hogy érdekes módon kizárólag a kritikus
hangvételű, a fennálló problémákat és azok megoldásait
feszegető írások kerülnek célkeresztbe?
Természetesen fel vagyok készülve arra, hogy jelen írást olvasva a
fent nevezett csoportok adminisztrátorai válaszul felfüggesztik
majd a tagságomat. Szívük joga, nem haragszom miatta. De ha ez
így lesz, akkor legalább egyértelművé válik, hogy Tinnyén a
magánszemélyek által indított online platformokon is virágzik a
politikai és érdek alapú cenzúra, valamint a kettős mérce.
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