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CZUCZOR SZABOLCS

De vajon miért nem Tinnyén? – Monostori Ferencet kérdeztük
2020 döcögősen indult, hiszen a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt
bevezetett korlátozások a világ számos részén felforgatták az emberek jól megszokott
életvitelét. A június 4ei trianoni megemlékezésre tervezett homokszobor építését is
el kellett tolni egy hónappal, ezért az ünnepélyes avatóra július 4én, egy kellemes
szombat délután került sor ezúttal Tatán, az idén megújult Szent Kereszt
plébániatemplom előtti téren.
A műalkotás a Magyar Királyság államcímerét ábrázolja, ami a mai Magyarország
címerben is felismerhető boglárpajzs és a társországok címereit is összefogó főpajzs
együtteséből, a szent koronából, valamint az ezeket tartó angyalok alakjaiból áll. A 10
méter széles és 5 méter magas szobrot 150 m3 homokból Monostori Ferenc, tervei
alapján cseh kollégájával, Radovan Živnývel készítette el kb. 2 hét alatt. Az avató
majd 200 látogatója a tatai Kossuth téren gyűlt össze, ahol a város polgármestere és
alpolgármestere is beszédet mondott.
(folytatás a 2. oldalon)
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Újabb homokszobor készült (folytatás az 1. oldalról)

Az új szoborról kérdeztük Monostori
Ferenc szobrászművészt:

1. kép: Monostori Ferenc (fotó: Czuczor Szabolcs)

– Miért Tata?
– A 2020as év adta magát, hogy
Trianon legyen az idei homokszobrom
témája. A tatai polgármester úrral egy
ismerősöm révén találkoztam, aki
megemlítette, hogy nagyon szívesen
otthont adna egy ilyen jellegű
műalkotásnak. Az önkormányzat
biztosította a szoborhoz szükséges
anyagokat, az előkészítő munkálatokat
(rakodás, döngölés), illetve végig
rendelkezésemre álltak technikai
segítséggel, ami jelentősen
megkönnyítette a munkát. A többi
felmerülő költséget ezúttal is a Nemzeti
Kulturális Alap biztosította.
– Hogy kerültél kapcsolatba a
Nemzeti Kulturális Alappal?
– Még a 2019es Homokszobor Fesztivál
anyagi hátterének megteremtésekor
kerestünk támogatókat, amikor ezeket és
a korábbi munkáimat látva népmesébe
illő módon vette fel velem a kapcsolatot
az NKA egyik munkatársa. Ez óriási
megtiszteltetés volt számomra.
– És idén miért nem Tinnye?

– Ezzel úgy vagyok, hogy ami nem megy,
azt nem kell erőltetni. Én 5 éve készítek
Tinnyén homokszobrokat. Kezdetben
lelkesedést és támogatást tapasztaltam.
Az utóbbi években viszont mégis mindig
én kerestem meg a faluvezetést a
felajánlásommal ahelyett, hogy egy
kétoldalú kommunikáció alakult volna ki
közöttünk. Egyszerűen belefáradtam
abba, hogy nekem kell könyörögnöm,
hogy készíthessek egy szobrot a faluban,
miközben ez nekik nem kerül semmibe.
– Hogy jött képbe anno a
Teniszklub?
– Mindig is szerettem volna, ha Tinnye
idővel egy grandiózus homokszobor
kiállításnak lenne az országosan, sőt
később nemzetközi szinten is ismert
otthona. Ezért arra gondoltam, hogy ha
a hely rendelkezésre áll, megpróbálok
évrőlévre több szobrot is készíteni,
minden évben többet. 2018ban
kapcsolatba kerültem a Tinnyei
Teniszklub tulajdonosával, aki
ugyancsak szerette volna felfuttatni a
vállalkozását, miután pedig
beszélgettünk egy sort, arra jutottunk,
hogy ha a klub területén elkészülhetnek a
szobrok, az a kiállításnak is jó alapja
lehet, és ő is nagyobb látogatottságra
tehet majd szert. Így született meg 2018
ban a Négy Világvallás című kompozíció,
ezúttal már a Teniszklub területén, a terv
pedig az volt, hogy a szobrok száma
évenként nő. Ennek végül műszaki
tényezők is keresztbe tettek, ezért
döntöttünk úgy 2020ban, hogy a
Nemzetközi Homokszobor Fesztivál
ebben a formában, ezen a helyszínen nem
folytatható.

– Tinnyén esetleg egy másik
helyen?
– Ahhoz, hogy egy ilyen volumenű
produkció létrejöhessen, nagy és
műszakilag is megfelelő helyszínre,
valamint aktív partnerre van szükség. A
helyszín műszaki paraméter. Az aktív
partnernek viszont elemi érdeke lenne az,
hogy egy ilyen eseménynek visszhangot
teremtsen, hatékonyan kommunikálja
azt, sajátjának érezze, és ne hagyja
veszni a mögé álló anyagi támogatást.
2019ben látható volt, hogy az
önkormányzat részéről az esemény
kezelése még nagyon nem kiforrott, és
hogy egy nemzetközi kiállítás helyszínére
szervezett országos szintű program
sokkal nagyobb figyelmet érdemelne.
Erre egy konkrét példa az volt, amikor az
október 6ai, egész délutánt betöltő és
széles körben meghirdetett ünnepség
idejére szerveztek egy gyermek
programot a Művelődési Házba. Ezt
hívom én a kommunikáció és az
együttműködés teljes hiányának.
– Tinnye akkor kikerült a
látószögedből?
– Nézd, én nyitott vagyok. A tatai mellett
minden további nélkül idén is lehetett
volna egy homokszobor a focipálya
mellett. De ha kérdés és kommunikáció
nélkül egyszer csak eltakarítják a
homokot, az már megint csak azt
sugallja, hogy erre itt már nincs szükség.
– Legközelebb hol láthatjuk a
munkádat?
– Csepelen a Daru dombon készítek egy
Szent István büsztöt (mellszobrot) az
augusztus 20ai ünnepi rendezvényekre
a helyi önkormányzat felkérésére.

2. kép: Homokszobor avatás Tatán 2020. július 4én (fotó: Czuczor Szabolcs)
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VOLT EGYSZER EGY TRIANON

CZUCZOR SZABOLCS

Tinnyén is megemlékeztünk az összetartozás fontosságáról
100 évvel a Trianoni békeszerződés
megkötését követően 2020. június 4én
Tinnyén is megemlékeztünk az első
világháborút lezáró, a vesztes országokat
nagyon súlyosan büntető szankciókról.
Hétköznapi kisemberek váltak más
ország lakóivá, családok szakadtak szét
egyik napról a másikra, sorsok változtak
meg gyökeresen. Volt alkalmam
beszélgetni olyanokkal, akik az egy
évszázada bekövetkezett változást saját
bőrükön, személyesen tapasztalták és
tapasztalják meg ma is. Amikor a szülők,
nagyszülők vagy más távoli rokonok
látogatásakor egy másik országba
utaznak át, és ahol a régmúlttal
ellentétben mára egyre kevesebben
beszélik a magyar nyelvet és egyre
kevesebben tudják továbbadni a korabeli
tradíciókat. Szomorú és szívfacsaró
dolog ez, de örömteli, ha időnként
elmélyedünk egy picit az emlékeinkben
és visszaidézzük azokat az időket,
amikor a családfák még az őket
kettéhasító villámcsapás előtt büszkén
tekintettek az ég felé.
Gondolatban ilyenkor egy kicsit újra
összetartozunk.
Ennek
fontosságát
ünnepi beszédében Krix Lajos polgár
mester úr is hangsúlyozta, majd felve
tette, hogy a nemzeti összetartozás
mellett a tinnyei összetartozásra is érde
mes lenne megemlékeznünk, évente
akár több alkalommal is. „Tanuljunk

napjaink történéseiből, tanuljunk a
múltból!” – mondta, majd kiemelte,
hogy ha nosztalgiázunk, ne csak azért
tegyük, mert kizárólag a múlt az
üdvözítő, hanem hogy tanulhassunk
belőle.
A múltból valóban nagyon sokat
lehet tanulni, főleg abból a múltból,
amire fájó szívvel emlékezünk vissza. Ez
mára történelem: született egy döntés,
ami miatt ma szűkebbek az ipari és
energiaforrás lelőhelyeink, kevesebb az
erdő, kevesebb a hegy, kevesebb a
völgy… de a lényeg nem változott. Egyek
vagyunk, országhatártól és faluhatártól
függetlenül. Emlékezzünk a múltra,
tanuljunk belőle, de a jövőbe
tekintsünk!
Ifjabb Naszvadi Győző is a köz
érdekében történő tevékenykedésre, a
környezetünk jobbá tételéért történő
munkálkodásra és példamutató életre
szólított
fel
„ezáltal
öregbítve
településünk és hazánk hírnevét”.

3–4. kép: Trianoni emlékmű Tinnyén
2020. június 4én (fotó: Czuczor Szabolcs)

A KÖZÖSSÉGI KÉMÉNYELLENŐRZÉS FOLYTATÓDIK

CZUCZOR SZABOLCS

Néhányan már túl vannak rajta, de az év még tart. Csatlakozzon!
Tavaly 13 helyi vállalkozó fogott össze, idén már 18an jelentkeztek a felhívásra. Minél többen vagyunk, annál jobban megéri a
kéményseprő társaság szakemberének kijönni Tinnyére, mi pedig annál jobban tarthatjuk az alku pozíciónkat. Sajnos tavalyhoz
képest idén egy 500 Ftos címenkénti kiszállási díjjal emelkedtek a kiszemelt vállalat ellenőrzési költségei, de az eddig bekért
ajánlatokat tekintve még így is ez a megállapodás tűnik a kötelező ellenőrzés legköltséghatékonyabb módjának.
Miért jó csatlakozni? Ha valaki egymaga kívánja elvégeztetni az ellenőrzést, az a megbízott társaságnak egy külön kiszállást
fog jelenteni, amit természetesen kiszámláz majd a megrendelő vállalkozónak. Ez az összeg ezresekben mérhető. A vállalkozónak
kell leegyeztetnie az időpontot, és ha valami hirtelen közbejönne, körülményes új időpontot kérni.
A közösségi ellenőrzést ezzel szemben falun belül mi szervezzük, a már több éve ismert kéményseprő kollégát háztólházig
elkísérjük, és ha valamelyikünknek véletlenül közbejönne valami, a többi cím révén a „látogatások” sorrendjét – adott napon
belül – rugalmasabban átszervezhetjük, sőt végszükség esetén akár egy plusz napot is beiktathatunk.
Minél többen vagyunk, annál nagyobb a rendszer rugalmassága, és annál biztosabb, hogy a kémények tisztán
várják a tél beálltát. Több helyen tapasztaltuk, hogy bizony elkelt már az ellenőrzést követő takarítás, amit ott
helyben, felár nélkül elvégzett a szakember.
A 2020as év még tart, ezért ha úgy döntött, hogy Ön is csatlakozna, lépjen kapcsolatba szerkesztőségünkkel!
Még senki nem maradt le semmiről.
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BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL

CZUCZOR SZABOLCS

Összefoglaló 2020. július 8ról
2020. július 8án a pandémiás veszélyhelyzet után első
alkalommal került sor nyilvános testületi ülésre az
önkormányzat épületében. Címszavakban az alábbiakról volt
szó:
1. Polgármesteri beszámoló a két ülés között
történt eseményekről, és tájékoztató a lejárt
határidejű határozatokról
• A pandémiás időszak alatt teljesen ki lett festve az óvoda. A
nyár második felében azonban udvari felújítási munkálatok
miatt lesz két hét, amíg csak korlátozottan lesz nyitva.
• Az Ady Endre utca alatt futó szennyvíz csatornának egy kb.
150 méteres szakasza javításra szorul, ezért a DMRV Zrt.
által végzett munkálatok idejére az útburkolatot fel kell
bontani. A mikor még kérdéses.
• Felhívás lakossági együttműködésre: ha a lakos a
lakóingatlana előtti csapadékvíz elvezető árkokból
kilapátolja az esetlegesen összegyűlt iszapot, azt az
önkormányzat tehergépkocsival elszállítja.
• Továbbra is probléma, hogy a BajcsyZsilinszky utcai
megállni tilos táblákat ﬁgyelmen kívül hagyják a
járművezetők.
• Az önkormányzat épülete elé tervezett lámpás gyalogátkelő
hely kivitelezésére sajnos idén nem lesz meg a forrás.
• Krix Lajos polgármester úr ismertette a pandémiás időszak
alatt meghozott polgármesteri határozatokat.
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (elfogadva)

2. A 2019. évi költségvetési rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezet
elfogadása
5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás (elfogadva)

3. 2019. évi zárszámadási rendelet tervezet
megtárgyalása, beszámoló jóváhagyása
5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás (elfogadva)

4. Beszámoló a Tinnyei Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi működéséről
5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás (elfogadva)

5. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi
adóztatási tevékenységéről
Csak 2019ben 11,2 millió Ft adótartozás évült el, aminek a
beszedése már nem lesz lehetséges.
5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás (elfogadva)

6. Óvodavezetői éves beszámoló
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (elfogadva)

7. Önálló képviselői indítvány előterjesztése
Ladányi Péter képviselő korábban javasolta, hogy az
önkormányzati képviselők is írhassanak a „Tinnye
Önkormányzata” nevű Facebook oldalra, amelyre Krix Lajos
döntése miatt korábban nem kerülhetett fel egy általa kért
közérdekű bejegyzés.
• Geréb Tünde jegyző asszony ismertette az önkormányzati
Facebook oldal létrehozásának körülményeit, illetve állást
foglalt arról, hogy ő a Facebookot nem tekinti semmilyen
formában hivatalos felületnek.
• Naszvadi Győző képviselő úr ismertette véleményét arról,
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hogy az ilyen közösségi oldalakon egy csomó olyan jellegű
dolog indul el, ami nem pozitívumot hoz ki magából.
Szerinte akár meg is lehetne szüntetni.
• Krix Lajos polgármester úr kifejezte szándékát arról, hogy
az önkormányzati Facebook oldalra csak olyan információ
kerüljön fel, ami mögött van döntés, határozat, rendelet,
jogszerű törvényi háttér.
• Krix Lajos polgármester úr bejelentette, hogy egy új,
polgármesteri Facebook oldalt fog létrehozni.
• Krix Lajos polgármester kifejtette véleményét arról, hogy a
nemrégiben lezajlott, a tinnyei tömegközlekedés javításáért
indított képviselői kezdeményezés szerinte hatástalan lesz.
1 igen, 5 nem, 0 tartózkodás (elutasítva)

8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra tett
vételi ajánlatok megtárgyalása (zárt ülés)
• hrsz. 1, hrsz. 2 és hrsz. 1527/17 ingatlanra tett vételi ajánlat
Határozat nem született.

9. Civil szervezetek pályázatai
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (mind elfogadva)

10. Településrendezés eszközeinek
felülvizsgálata: Javaslatok a szakértői anyag
kidolgozásához
• Krix Lajos polgármester úr és Geréb Tünde jegyző asszony
tájékoztatta a képviselőket az előterjesztés céljáról és arról,
hogy a határozati javaslat jelen formájában pontatlan.
• Papp Zoltán Tamás főépítész úr előadta, hogy az általános
felülvizsgálati pontokon kívül mivel kell tervezői szinten
kiemelten foglalkozni a rendezési terv kidolgozásakor.
Javaslatot tett egy műhelymunkaszerű együttműködés
létrehozására a képviselők és a tervezők között, amin még a
képviselőtestületi szavazás előtt megbeszélhetőek a
javaslatok részleteit.
• Czene Éva tervező asszony tájékoztatta a jelenlevőket arról,
hogy a jelenlegi munkafolyamat tulajdonképpen a
programalkotás fázisa, de a tervezői feladatok elvégzéséhez
mindenképpen szükség van a testületi döntésre.
• Végül az eredeti napirendben megfogalmazottak helyett kö
zös javaslattétel született egy tervezőkből és képviselőkből
álló munkacsoport létrehozására a lakossági igények
előkészítésére és a határozati javaslatok megalkotására.
• Ladányi Péter képviselő úr felvetette, hogy a munkacsoport
tevékenységét nyilvánossá kellene tenni, ezt a képviselő
testület többi tagja leszavazta.
A szavazás a munkacsoport létrejöttéről és annak nem nyilvá
nos működéséről szólt:
5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás (elfogadva)

11. Magyar Államkincstár Ellenőrzési
jelentéséről tájékoztató
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (elfogadva)

12. DEPÓNIA Kft. Hulladékszállítási
szerződésének meghosszabbítása

Körtvélyes

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (elfogadva)
(folytatás az 5. oldalon)
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Beszámoló a képviselőtestületi ülésekről (folytatás a 4. oldalról)

13. Tinnye, Szabadság tér átnevezése Tinnye,
BajcsyZsilinszky úttá
Elhalasztva.

14. Egyebek
Krix Lajos polgármester úr az alábbiakról számolt be:
• DIGI Kft. mobil átjátszó állomásának elhelyezésére
lehetséges helyszínnek két tinnyei ingatlan javaslata,
• Házi segítségnyújtás szerződés felmondása,
• Beszámoló a pályázatokról
◦ Járdaépítés támogatás elnyerve,
◦ Orvosi eszköz beszerzés támogatás elnyerve,
◦ Lehetőség belügyminisztérium által kiírt útfelújítási
pályázatra Királyvölgyben.

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (elfogadva)

Naszvadi Győző képviselő úr felvetései:
• Javaslat az augusztus 20ai ünnepi rendezvények
tervezésének megkezdésére,
• Javaslat a Kossuth Lajos Művelődési Ház bérleti díjának fe
lülvizsgálatára,
• Javaslat a Kossuth Lajos Művelődési Ház kritikus
állapotban lévő tetőszerkezetének mielőbbi
helyreállítására.
Az ülés videófelvétele a tinnye.info online
hírportálunkon megtekinthető.

A NYILVÁNOSSÁG ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ FONTOSSÁGÁRÓL

CZUCZOR SZABOLCS

Kérdezni?! Minek? Majd megmondják, amit tudnunk érdemes!
A július 8ai testületi ülés egyik
szünetében – pontosabban az idő alatt,
amíg a testület az egyik napirendi pontot
zárt ülésen tárgyalta – egy megjelent
lakostól letorkolló és személyeskedésbe
forduló kritikát kaptam amiatt, hogy az
ülés előterjesztéseinek hiányosságai
kapcsán (a tinnye.info online
egyperces
online
híradójában)
kérdéseket mertem megfogalmazni.
Lehetséges, hogy a kérdések némiképp
provokatívak voltak, de határozott
meggyőződésem – és ezt a lakossági
visszajelzések is alátámasztják –, hogy
bizony sok esetben muszáj úgy feltenni
egy kérdést, hogy az mind a kérdés
címzettjének, mind a kérdés témája iránt
érdeklődőknek felkeltse a figyelmét.
Ha Önben, kedves Olvasó,
szintén megfogalmazódott
néhány kérdés, de tart attól,
hogy amiatt Önről is majd
kritikát fogalmaznak meg azok,
akik szerint Tinnyén nem
szükséges kérdéseket feltenni,
kérjük, bátran vegye fel
szerkesztőségünkkel a
kapcsolatot! Amennyiben
gondolatai a jogszabályoknak
megfelelő, közzétételre alkalmas,
etikai és esztétikai normát,
közerkölcsöt vagy bármely
vallási felekezetet és személyt
nem sért, tolmácsolni fogjuk az
illetékesek felé.

A
nyilvánosság
fontosságának
vizsgálata kapcsán látogassunk el egy
Tinnyétől mindössze 20 kilométerre lévő
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településre! Pilismaróton pár hete robbant a kommunikációs bomba, amikor a
lakosság majdnemhogy véletlenül és az utolsó pillanatban ébredt rá, milyen
beruházásokra készül a település vezetése. Érdemes megfigyelni a pilismaróti és a
tinnyei körülmények és történések kísérteties egybecsengését:

5. ábra: Pilismarót és Tinnye az önkormányzat lakossággal való kommunikációjának fényében

Függetlenül attól, hogy az M100as gyorsforgalmi út majdani únyi csomópontjából
eredő „TinnyePiliscsaba elkerülő út” néven tervezett út valóban szükséges vagy
esetleg kártékony, emlékezzünk vissza, milyen lakossági egymásnak feszülések miatt
volt hangos az elmúlt esztendő:
• 2018 áprilisában az önkormányzat a NIF Zrtvel karöltve lakossági fórumot
szervezett az M100as (akkor még R11es) gyorsforgalmi út terveiről. Az esemény
meghívója nem említette az „elkerülő” utat, így akinek az M100assal egyébként
nem volt problémája, az el sem ment a fórumra, így viszont nem értesülhetett az
únyi csomópont és a faluközpontot körbeölelő „elkerülő” terveiről sem.
• 2019 februárjában újabb NIFes lakossági fórumra került sor, azonban sem ez, sem
a 2018as esemény nem volt sajtónyilvános. Ez azt jelenti, hogy aki nem fért be a
max. 100150 főt befogadni képes művelődési házba, az a helyi sajtóból sem
értesülhetett az elhangzottakról. Tinnye lakosságának tehát több mint 90%a ki
volt zárva a tájékoztatásból.
• 2019 áprilisában az önkormányzat anélkül hozott állásfoglalást a tervek
elfogadásáról, hogy előtte bármiféle reprezentatív lakossági (folytatás a 6. oldalon)
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A nyilvánosság és a kommunikáció fontosságáról (folytatás az 5. oldalról)

felmérést tett volna a témában. Amikor civilek javaslatokkal álltak volna elő az
állásfoglalás ﬁnomítására, nem kaptak szót.
• 2019 áprilisában nagyszabású forgalomlassító demonstrációra került sor. Az
esemény lakossági kezdeményezésűnek volt meghirdetve, a demonstráció hivatalos
közleménye pedig tinnyei lakosokat állított szembe egymással. Ebből egyértelműen
látszik, hogy a témában semmiféle megelőző egyeztetés nem történt. Az pedig, hogy
a közleményt az MTI is lehozta (ahol egyébként csak önkormányzati hírek
kaphatnak helyet), világossá tette, hogy az önkormányzat a lakosságnak csak egy
bizonyos részét hajlandó meghallgatni és támogatni, a másik rész véleményéről
szinte tudomást sem vesz.
• 2019 decemberében önálló képviselői indítvány lett benyújtva „a Tinnyén átmenő
tranzitforgalom csökkentéséről szóló állásfoglalásról”. Az indítványt az azt
benyújtó képviselő többszöri kérése és javaslata ellenére a polgármester a mai
napig nem tűzte napirendre.
• 2020 februárjában önálló képviselői előterjesztés került a testület elé a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának csökkenté
séről. Tehát arról, hogy egy népszavazás kiírásához a jelenlegi 355 fő helyett elég
legyen 142 fő aláírása is. A képviselőtestület ezt 6:1 arányban elutasította.
• 2020 januárjában Tinnye hivatalos honlapja működésképtelenné vált, aminek
eredményeként a korábbi linkek és letölthető dokumentumok elérhetetlenné
váltak. A bő fél éves kihagyás után üzembe helyezett új honlapon pedig még mindig

ÉLETÚT-INTERJÚ

nem
érhetőek
el
azok
a
dokumentumok és híradások, amik a
fenti
témában
tájékoztatásul
szolgáltak volna a lakosság számára.
Tegyük fel, hogy Tinnye jövője tényleg
azon múlik, megépüle az „elkerülő” út
vagy sem. Hogyan fog kiderülni erről a
lakosság véleménye? Érdekel egyáltalán
bárkit is a lakosság véleménye?
Pilismaróton az ilyen ügyvezetésbe az
egész képviselőtestület belebukott.
Mi miért nem láthatunk bele a
faluvezetés munkájába? Miért kell
könyörögni az információért? És ha már
könyörgünk, miért nem kapunk rá
választ? Miért utólag kell szembesül
nünk a már eldöntött tényekkel?

Miért nem kommunikálunk?
Mitől félünk?

SP

avagy Sanyi bácsi meséi, 6. rész
A hosszú élet titka
Sokan kérdezték már tőlem, mi a hosszú élet titka, hogyan
lehet több mint 8 évtizedet is megérni erőben, egészségben.
Fogadjuk el azt, ami talán biztos, nem az életvitel hogyanja
szabja meg, hogy ki hány évet él erőben és egészségben, hanem
inkább a génjei, a természet adta lehetőségek szabják meg élete
időtartamát véleményem szerint. Van, aki gond nélkül, a
legjobb körülmények között él, sportol, szórakozik, hiányt nem
érez semmiből, és mégis élete rövidre szabott, fiatalon
elhalálozik. Vannak, akikhez a sors kegyes, számára a hosszú
életet biztosítja, pedig sokat dolgozik, koplal, nyomorban
tengeti életét, küzd a holnapért soksok éven át és évtizedeket
él. A lényeg talán az: mindig foglald el magad, amikor teheted,
tedd azt, amit szeretsz, aminek értelmét látod, mindig legyél
szorgalmas, szófogadó, tisztelettudó, tanulj sokat, hogy
taníthass. Soha ne legyél öntelt, mint már mondtam, legyél
kitartó, dolgozzál, sportolj, pihenj, szórakozzál sokat, szeresd
és tiszteld felebarátodat.
Lehetőleg barátodnak azt ismerd el, akit szeretsz, akiben
meg tudsz bízni és ő is szeret téged. Jómód vagy a küzdelmes
élet, nem mindig meghatározó! Meglásd, az évek gyorsan
múlnak, elrepülnek, sok mindent megtapasztalsz, magadtól
rájössz, hogy az élet nem fenékig tejföl. Számtalanszor
elmondtam már, nekem is volt egy ifjúkorom, amelyre mindig
is boldogan emlékszem. Az ifjúkor után volt egy időszak, amit
úgy lehet nevezni – életem delén. Ez a korszak, amelyben a
legtevékenyebb az ember véleményem szerint, ezért hát oda
kell figyelni és jól meggondolni mit teszünk és hogyan
cselekszünk, ebben a korban alapozhatjuk meg jövőnket,
családunk életvitelét, nem utolsó sorban a sorsunkat. És jött a
harmadik korszak, életem alkonyán, amit magamban

osztottam fel három részre és ez az összegzést jelenti
számomra is.
Tehát a harmadik korszak, amelyben ma élek, elém hozza
mindazt, amit tettem a gyermekkortól a mai napig. Úgy érzem,
minden eszembe jut (mivel még ép elmével rendelkezem), itt
már, lehet, talán kell is szelektálni, amit rossznak tartunk, ha
tudjuk, feledjük el azt, miért is őriznénk már tovább. Eszünkbe
juthat mindaz, ami szép, ezt emléknek hagyjuk örökké
bennünk megmaradni. Ha a három részre osztott korszakokat
elemezzük, mindhárom lehet szép. Ha be tudjuk magunknak
ismerni, mit tettünk jól és miben vétettünk, a BEISMERÉS a
legnehezebb, nem csak számomra, hanem mások számára is,
pedig az a tisztességes, ha magunknak beismerjük a rosszul
sikeredett tetteinket, legalábbis én úgy gondolom. Az életem
delén, a második korszakban már oda kellett jól figyelnem,
melyik az az út, amit választanom kell, hogy célom elérhessem,
nem volt könnyű, de meg kellett tennem. Hogy ez sikeres
volte, nem tudhatom még ma sem megítélni.
(folytatjuk)

6. kép: Idős művész a természetben (fotó: Mabel Amber, Pixabay)

6

Körtvélyes

17. szám • 2020/08

RÓKA TINNYE BELTERÜLETÉN
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Jött, látott, ölt. Hogyan védekezzünk ellene?
Júniusban felhívott telefonon egy Ady Endre utcai lakos, aki
arról számolt be, hogy az utóbbi hetekben több alkalommal is
róka osont be az egyébként rendben tartott és zárt udvarára, és
egy hónap leforgása alatt több mint 20 libáját pusztította el.
Ahogy az később bebizonyosodott, nem egy róka tett látogatást
nála, hanem egy egész család.
A ludak éjszakára mindig be voltak zárva, de a nappalt is
egy kerítéssel határolt belső udvaron töltötték. Egy júniusi
reggelen a ludak már kint voltak, a házigazdáéknak viszont el
kellett ugraniuk otthonról egy rövid időre. Nem is sejtették,
hogy mire pár órán belül (még bőven délelőtt) hazaérnek, 17
jószág lesz kifektetve a hívatlan látogató ámokfutásának
köszönhetően. Egy másik alkalommal az éjszakai bezártság
sem volt elegendő: a ravaszdi az éj leple alatt cincálta szét a
baromfi ól oldalát, hogy a fészkéről szedje le az éppen a tojásán
kotló ludat.
A lakóhely szerint illetékes szakértő segítség nem maradt
el: a Zsámbéki Medence Vadásztársaság szakembere néhány
nap leforgása alatt 5 rókát fogott el. Elmondása alapján ez egy
család lehetett, akik Tinnye belterületén vagy belterületéhez
közel vertek tanyát, ez pedig csak úgy lehetséges, ha (1) volt
miért „odaköltözniük” és (2) volt lehetőségük elbújni. Az
„odaköltözés” indoka lehet egyfajta vonzerő, mint a zsákmány
(pl. baromfi) vagy a párzás (pl. háziállatként tartott másik
róka) iránti vágy, az elbújást viszont egyértelműen az
elhanyagolt belterületi ingatlanok magas aljnövényzete tette
lehetővé. Ez utóbbi azért komoly gond, mert míg a baromfi
tartás mindennapos dolog, illetve a megfelelően szigorú szabá
lyok betartása mellett még a háziállatként tartott róka is
engedélyeztethető, a telkek gondozásának elmaradása
egyértelműen emberi hanyagságra vezethető vissza.
Tinnye területén 3 vadásztársaság gazdálkodik:
• Zsámbéki Medence Vadásztársaság
• Pilisi Parkerdő Zrt.
• Pagony Vadásztársaság
A társaságok tájékoztatása szerint belterületen a vadászat tilos,
csak külön rendőrségi és jegyzői engedéllyel lehetséges. A

Zsámbéki Vadásztársasághoz tartozó terület a Perbál
irányából a 102es és az Úny felé tartó 1106os út (Petőfi S. u.)
által határolt, Pest megye tábláig tartó, a Zsámbék irányába eső
területek. Külterületi vadkár, vadelütés esetén értesítendő:
• Nagy Tamás, vadászmester: +36 30 827 1460
• Börcs Ferenc, hivatásos vadász: +36 70 316 7306
A Pilisi Parkerdő Zrt. a 102es számú közúttól (Perbál–
Tinnye, ill. Tinnye–Pilisjászfalu irányba haladva) a jobbra lévő
terület kezelője. Külterületi területükön vadütközés esetén
értesíthető:
• Rácz Antal: +36 20 5999 457, racz.antal@pprt.hu
A Pagony Vadásztársaság illetékessége a 1106os és a 102
es úttól északra fekvő területekre terjed ki.
De miért lenne fontos inkább a megelőzés? A róka hasznos
állat, mert elfogja a kártevő rágcsálókat. Ezért sem kell azonnal
kilövetni vagy elpusztítani, ha megjelenik belterületen, inkább
azt kell meggátolni, hogy be akarjon vagy be tudjon jönni a
belterületre. Ha kárt okoz, akkor az elfogásra vagy befogásra
kizárólag hivatalos vadásztársaság jogosult.
A rókának egyetlen természetes ellensége van, a veszettség,
ami ellen repülőről leszórt elemózsiába injektált vakcinával
védekeznek. Ezért nem szerencsés póráz nélkül kutyát
sétáltatni, mert ha az megeszi a róka vakcináját, akkor egyfelől
a kutya is megbetegedhet, másfelől a róka is védtelen lesz a
veszettséggel szemben.

Melyik volt előbb? A róka vagy az ember?
A Tinnye (immár) belterületi utcáin és ingatlanjain megjelenő
vadakkal szembeni védekezés említésekor gyakran megosztja a
lakosságot a kérdés, hogy vajon vane jogunk intézkedni
ellenük? Hiszen egyértelmű, hogy nem mi, emberek vagyunk
itt őshonosak, hanem ők. Arról viszont, hogy egy területre
hogyan tehettük be a lábunkat, érdemes lenne inkább a
korabeli döntéshozókat megkérdezni, nem azokat számon kér
ni, akik ennek hatásait most élvezik vagy elszenvedik.
Merítsünk a 3. oldalon olvasható Volt egyszer egy Trianon
című írásban idézett felszólalók gondolataiból és próbáljunk
meg megbékélni a múlttal, tekintsünk inkább a jövőbe!

7. kép: Urbanizálódott vörös róka éppen egy házinyúlhoz próbál hozzáférni (fotó: Oosoom, Wikipedia)
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Jelen cikkünket a rókatámadásról
készített fényképekkel kiegészítve a
tinnye.info online hírportálunkon is
közzé tesszük. Felhívjuk azonban kedves
olvasóink figyelmét, hogy
a fényképeken látható el
pusztult állatok látványa a
nyugalom megzavarására
alkalmas lehet.
Az otthoni rókatar
tás szabályairól és jogi
hátteréről a VULPES
Rókabarát Klub honlap
ján olvashatunk.
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Jamriskó Tamás
Most induló cikksorozatunkban a 2019
es önkormányzati választások tinnyei
indulóit kérdezzük meg a választási
kampány előtt, közben és után átélt ta
pasztalataikról. Elsőként a legfiatalabb
polgármesterjelölttel, Jamriskó Tamás
sal ültünk le beszélgetni.
– A 4 induló legfiatalabbjaként
talán te vagy a legkülönlegesebb is,
hiszen saját bevallásod szerint csak
nemrég jöttél Tinnyére. Mikor
merült fel először, hogy indulsz a
tinnyei önkormányzati
választásokon mint polgármester
jelölt?
– Az ajánló ívek leadása előtt kb. 34
héttel mondtam azt a családomnak, hogy
„na akkor, lássuk meg, elindulok”. Az
indulásom mögött alapvetően az állt,
hogy ugyan nem régóta élek Tinnyén,
több helyi lakossal beszélgetve úgy
láttam, hogy sok minden nem az igazi,
sok minden lehetne jobb és bizonyos
dolgokon egyszerűbben is lehetne
javítani. Nem csak technikai, de
kommunikációs formában is. Vannak
például olyan kérdések, amelyekre még
maga az önkormányzat sem tud
válaszolni. Viszont ha nem tud válaszolni
valamire, vagy nem tud ellene tenni, még
ha válaszolni egyébként tudna, attól még
kommunikálhatna tisztán. Ezek a
kommunikációs és akció hiányok azok,
amik jól láthatóan léteztek, és amiket úgy
véltem, volna lehetőségem orvosolni.
Természetesen tisztában voltam azzal,
hogy messziről jött félbetelepülőként
nem sok esélyem lesz. Viszont úgy
gondoltam, hogy a nem őslakos
mesterembereknek, vállalkozóknak és
művészeknek már csak a jelenlétével is
nyerhet a falu, az pedig nem lehet indok
valaki ellen, hogy ő csak egy „gyüttment”.
Hiszen a gyüttmentség idővel bárkire
igaz lehet, még a sajátjainkra is.
Gondoljunk csak bele: mi lesz azokkal a
fiatalokkal, akik Tinnyén őslakosoknak
számítanak, de pl. egyetemre már
Budapesten vagy egy másik
nagyvárosban akarnak járni, ezért oda is
költöznek. Akkor ott ők is gyüttmentek
lesznek? Emiatt pedig kevesebb eséllyel
indulhatnak el az általuk választott úton?
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– Mivel foglalkoztál ekkortájt?
Miért gondoltad úgy, hogy belőled
jó polgármester lehet?
– Mivel akkor az ELTEBTK Média
tanszékén adtam elsősorban rádiós
órákat, illetve az Első Pesti Egyetemi
Rádióban láttam el műsorigazgatói
feladatokat, úgy véltem, hogy ezzel a
tapasztalattal hasznára válhatok
Tinnyének. A tevékenységem nem töltötte
ki a napi 8 órát, és most a pandémiás
veszélyhelyzet alatt is látható volt, hogy
lehet egyetemen kívül is órát tartani.
Ezért már akkor sem aggódtam amiatt,
hogy a régi munkámat részben
megtartva Tinnyén is teljes emberként,
kreatívan és produktívan tudjak helyt
állni. Ha pedig megválasztottak volna,
biztos megpróbáltam volna a környékbeli
önkormányzatokkal karöltve egy
kistérségi rádiót létrehozni.
– Ez a bemutatkozásodban is
említetted célként. Azzal, hogy
végül nem lettél polgármester, ez a
terv is szertefoszlott, vagy ez még
azért ott dobog a szívedben
valahol?
– Jelenleg nincs tervben. Egyrészt azért,
mert ahhoz szükség van egy minimális
infrastruktúrára, másrészt azért, mert a
jelenlegi önkormányzat sem feltétlenül
támogatná ezt. Az önkormányzat
jóváhagyása nélkül viszont ez csak egy
partizán akció lehetne, amire
egymagamban kevés lennék. Egyébként
is tiltja a médiatörvény az engedély
nélküli (kalóz)rádiózást.
– És ha te csak a tartalom
készítésével foglalkoznál, pl.
interjúkat készítenél, beszélgetnél,
a technikai feladatokat pedig
valaki más intézné?
– Az elhatározás és a kedv megvan, a
témák miatt sem aggódnék, azok
gyakorlatilag az utcán hevernek. Az,
hogy mire van igény, azt szintén ki
lehetne kutatni viszonylag hatékonyan.
De Tinnye pl. remek alapanyaga lehetne
egy olyan minisorozatnak, amiben régen
itt lakó arcokkal meg új arcokkal
beszélgetünk, ez pedig még ahhoz is
hozzá tudna járulni, hogy a közösség is
picit jobban megismerje egymást. Azon
meg mindenképpen érdemes
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elgondolkozni, hogy ha a térségben
megvalósulna egy kisközösségi vagy
közösségi rádió vagy egy átfogóbb
tematikájú podcast (sorozatszerű
tartalomból álló internetes rádióadás – a
szerk.), az egy olyan szintű plusz egyéni
eladási érvet tudna hozni a térségnek,
hogy abból hosszú távon nagyon jól
profitálhat a közösség.
– A választáson egyedül indultál,
nem volt csapatod. Megfordult a
fejedben az, hogy a
kampányidőszak alatt megismert
jelöltek közül esetleg összeállj
valakivel, legyen az képviselő vagy
akár másik polgármester jelölt?
– Amikor már tiszta volt, hogy kik
indultak, egyértelmű volt, hogy a
polgármester jelöltek közül senki nem fog
visszalépni a javamra. Egyben az is
egyértelművé vált számomra, hogy én
sem lépnék vissza más javára. Képviselő
jelöltekkel való együttműködés szóba
jöhetett volna, de akiket az alatt a rövid
idő alatt megismerhettem, azok már
javarészt csapatban voltak.
– A választáson elért eredményedet
hogyan értékeled annak fényében,
hogy hány embert látogattál meg,
hány emberrel elegyedtél szóba és
hány emberrel tettetek fel
egymásnak kérdéseket?
– A választáson elért eredményem
alapvetően rendben van. Nyilván nem
úgy mentem ennek neki, hogy most akkor
megnyerem vagy jó számokat érek el.
Nekimentem, mert demokratikus jogom
elindulni rajta, és kíváncsi is voltam, mi
történik. Lehet, hogy ennek hosszú távú
következménye is inkább az lesz, hogy
egy következő alkalommal ott lesz egy
fiatalabb arc (nem feltétlenül én, bárki),
és a generációja inkább rá fog szavazni,
mert azt látják, hogy az elmúlt 5 évben
nem történt semmi, és nem ártana egy
fiatalabb, dinamikusabb vezető.
– Mik voltak a leggyakoribb neked
szegezett kérdések?
– Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy
miért akarok indulni. A válaszom az volt,
hogy meglátásom szerint ebben a
faluban nagyon sok lehetőség van, és
nagyon sok olyan problémára lehetne
(folytatás a 9. oldalon)
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Interjú a 2019es tinnyei polgármester jelöltekkel (folytatás a 8. oldalról)

viszonylag gyors és hatékony, átlátható
és egyszerű választ adni, amelyre
jelenleg egyszerűen nincs válasz. Viszont
rögtön vissza is kérdeztem, hogy mit
gondolnak ők? Mit látnak ők
problémának? Bőven volt miről
beszélgetni.
– Összességében hogyan emlékszel
vissza a kampányidőszakra? Volt
olyan, amit utólag visszatekintve
másképp csináltál volna (nem
feltétlenül a bejutás kedvéért)?
Voltake számodra olyan
tanulságai a kampányidőszaknak,
amiket szívesen megosztanál az
olvasókkal?
– Az, hogy volte értelme elindulnom a
választásokon vagy sem, nem az én
tisztem eldönteni, de maga a választási
időszak komoly tanulság volt számomra.
Amit elterveztem, azt a folyamatot úgy
gondolom, hogy végigcsináltam. Az a 30
szavazó, akik a családomon felül rám
szavaztak, ők azok az emberek, akik
bizonyos részben talán még idősebbek is
nálam, mégis nyitottak az esélyadásra a
fiatalabbak felé. Én élveztem és
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érdekesnek is találtam, sőt mindenkit
arra bíztatok, hogy aki akar valamilyen
társadalmi aktivitást és tenni akar a
saját és környezete életéért, az bátran
kövesse a példámat. A legrosszabb, amit
veszíthet, hogy nem jön be.
– És mit üzennél annak a csaknem
700 embernek, akik egyáltalán nem
mentek el szavazni? Őket hogyan
tudnád felrázni?
– Egyrészt azt mondom, hogy szavazni
szexi, utána meg el lehet menni inni egy
sört. Másrészt van az a mondás, hogy ha
nem te szavazol a jövődről, akkor mások
fognak szavazni róla. És nem biztos,
hogy mások a te értékeid alapján teszik
ezt.
– Tervezed, hogy 2024ben ismét
indulj Tinnyén?
– Ha hasonlóak lesznek a körülmények,
mint most, akkor valószínűleg igen. Ez
azonban az elkövetkező bő 4 év
fejleményeitől is függ. Illetve attól is,
hogy 2024ben indule majd olyan
polgármester jelölt, akit érdemesnek
tartok a támogatásra.

Körtvélyes

Hirdetés

BICIKLI ÚT PERBÁL FELÉ?
Sajnos még nem
Az elmúlt hetekben feltűnhetett, hogy
Perbálról a 102es főút mentén épül
valami. Varga László, Perbál polgármes
tere arról tájékoztatott minket, hogy saj
nos nem kerékpár út épül, hanem egy 20
kVos földkábel az ELMŰ és az MVM
megrendelésére. Levélváltásunk során
elmondta, ő is és a lakosság is üdvözölne
itt egy kerékpár utat, de sajnos a szabvá
nyos megoldások költségei nagyon ma
gasak. Így ez egyelőre a jövő zenéje.
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EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK
A háziorvosi rendelő címe és telefonszáma
megváltozott
Új cím: 2086 Tinnye, Jászfalusi út 5. (volt védőnői szolgálat)
Telefon: +36 30 982 9243
Dr. Répási Ildikó a lakosság türelmét és megértését kéri. Kéri
továbbá, hogy a vonal esetleg hosszan tartó fog
laltsága ellenére is kizárólag a rendelő fent
kiemelt telefonszámán történjenek a bejelentke
zések.

Védőnői szolgálat címe megváltozott
Új cím: 2086 Tinnye, Petőfi utca 2. (óvoda épületében)
Telefon: +36 30 371 4612
• Orvosi tanácsadás: kedd, 10–12h között (időpontra)
Védőnői tanácsadások:
• Csecsemő tanácsadás: kedd, 8–12h
• Várandós tanácsadás: kedd, 1214h (más napon is lehet)
Minden esetben időpont egyeztetés szükséges telefonon
Csikyné Fodor Mária védőnővel. A helyszínen
maszk használata, lázmérés, kézfertőtlenítés
kötelező, a vizsgálóba egy szülő jöhet be a
gyermekkel.
Forrás: http://www.tinnye.hu

Forrás: http://www.tinnye.hu, Dr. Répási Ildikó

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

KORONAVÍRUS ÉS A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

CZUCZOR SZABOLCS

Összefüggések, következmények és tanulságok
Öröm az ürömben
A tavaszi pandémiás időszakban lelassult
a világ. A lassulást nagyon sok iparág
megsínylette, ugyanakkor jól látható
mértékben javult a levegő minősége és
csökkent a globális zajártalom. Ezt a
világ legkülönbözőbb részein elhelyezett
szeizmológiai
állomások
is
alá
támasztották: mérhetően csökkent a
közúti és légi forgalom, valamint az
egyes ipari tevékenységek által keltett
zaj. Ennek az emberi szervezetre mért
jótékony hatása közismert, sőt az
állatvilág is pozitív változásnak értékelte
a korlátozások miatt csökkent emberi
jelenlétet: állatkertek számoltak be baby
boomról és még olyan fajoknál is fel
gyorsult az utódlás, amelyeknél az
elmúlt években ez csak hiábavaló ábránd
volt.
Az
elmúlt
hónapokban
be
bizonyosodott, hogy nagyon sok olyan
szakterület van, ahol a napi szintű
munkába járás nélkül is megoldható a
nem ritkán hatékonyabb munkavégzés.
Közismertebbé vált a home office
fogalma, és a kezdeti nehézségek
ellenére
a
távjelenlétet
biztosító
eszközök használata is rutinná vált. Az
eleinte
inkább
terhes
munka
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megbeszélések a távkonferenciahívások
által
ugyan
megszaporodtak,
de
összességében rövidültek, így az ilyen
módon otthonról dolgozó munkavállalók
több időt szánhattak munkára, családra.

Az érem másik oldala
A veszélyhelyzet előtti időszakban
kifejezetten népszerű téma volt az
egyszer használatos műanyag eszközök
európai szintű betiltásáról szóló
törvénytervezet lehetséges következmé
nyeinek – és egyáltalán, a kivitelezhető
ségének – mérlegelése. Sokakat elgon
dolkodtatott, hogy vajon hogyan és
milyen formában (milyen csomagolás
ban) fogja megkapni a hentestől a húst,
vagy a hipermarketekben a különböző
zöldségeket. Zöldségek és gyümölcsök
esetén még megoldható a korábban
leszakított műanyag zacskó újbóli
felhasználása, sőt a szövetből készült,
mosható szatyrok is egyre inkább
kezdtek visszatérni a divatba. De hús és
hentes árú esetén legfeljebb alapos
mosogatás után, vagy inkább elmoso
gatott ételhordóban lenne csak megold
ható a kimért portéka hazaszállítása.
És akkor egyszer csak betört a
veszélyhelyzet, a világ szeme pedig a

Körtvélyes

fertőtlenítésre és az esetleges fertőzés
veszélyek elkerülésére szegeződött. Az
egyszer használatos műanyagok ismét
„felértékelődtek”, és olyan szinten
kezdtük el felvásárolni, majd egykét
használat után eldobálni az egyébként
hulladék minőségű, elfoszló, elszakadó,
ezáltal nem is tisztítható maszkokat és
gumikesztyűket, hogy arányaiban már
(folytatás a 12. oldalon)

Támogassa
a Körtvélyest!

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!
további információ:

tinnye.info/media
+36 30 434 7560
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Koronavírus és a környezetszennyezés (folytatás a 10. oldalról)

már nagyobb terhelést róttunk környezetünkre, mint a
vírushelyzet előtti időszakban. Még a természet lágy ölén fellel
hető kirándulóhelyek ösvényein is elhagyott orvosi maszkok
hevertek.
A munkájukat elveszítő vagy a munkahelyük elvesztésétől
tartó, otthonukban a többi családtaggal (gyermekkel,
élettárssal) összezárt munkavállalók egyre stresszesebbek
lettek, és mivel szinte mindenki otthon töltötte a napját, a
felgyülemlő házimunka, a foglalkozást igénylő gyerek, a
fennhangon megbeszélést tartó házastárs is mindmind
akadályozta azt, hogy a napi munkavégzés 8 óra leforgása alatt
véget érhessen. A munkanapok így sok esetben
meghosszabbodtak, és még ha több időt is töltött egy fedél alatt
a család, az összezártság egy idő után szinte fájdalmassá vált.
Több helyről lehetett hallani családon belüli vitákról és válá
sokról. Majd amikor végre némiképp enyhültek a korlátozások,
egyszerre mindenki kiszabadult a természetbe. A
kirándulóhelyek hirtelen zsúfolttá lettek, a természet
közelségétől megváltásra számító kisember pedig nem hogy
nem lett nyugodtabb, de sok esetben már a parkolóhelyek
keresésekor is megbánta, hogy kimozdult otthonról.

Aztán megint megőrültünk
A korlátozások feloldásával a munkáltatók szinte pánikszerűen
elkezdték visszahívni a munkavállalóikat, az utak megint
megteltek dugóban araszoló autókkal, a mesterségesen
megroggyantott gazdaság feltámasztásának reményében pedig
Rajzolsz? / Szobrászkodsz? / Írsz? … ALKOTSZ?
Megmutatnád Tinnyének és a nagyvilágnak?
Küldd el nekünk!

A

Körtvélyes

bemutatja!

olyan szinten bezsongtunk, hogy már el is felejtettük, tudnánk
e valamilyen köztes megoldást találni a „maradj otthon” és a
„pörögj végkimerülésig” között.
Jelenleg ugyanis tudomást sem veszünk arról, hogy a
forrásaink igenis kimerülőfélben vannak. Még mindig
valamilyen csodára várunk, hogy majd valaki „odafönt” megold
valamit, és attól majd mindenkinek jó lesz. Hát nem! Senki
nem fog megoldani helyettünk semmit. Aki nem képes saját
maga változtatni a jelenlegi gyarló és pazarló életmódján,
annak egészen egyszerűen nem lesz jó.

Mit csinálunk rosszul?
Ha nem vesszük tudomásul, hogy számos tevékenység otthon
(de legalábbis távolról) is elvégezhető, bele fogunk fulladni a
közúti forgalomba. Ha a közúti forgalmat folyamatosan csak
gyorsítani akarjuk, idővel mindent aszfalt köpeny fog borítani.
Ha elromlott tárgyainkat nem megjavítjuk, hanem kidobjuk, a
gyárak és az azokat kiszolgáló infrastruktúrák idővel magán a
lakosságon is túlnőnek majd. Az így keletkező hulladékhegyek,
mikroműanyagok, füstök és mérges gázok pedig nemcsak
minket, de gyerekeink és unokáink szervezetét is mérgezik
majd. Ha nem válogatjuk meg élelmiszereinket, sosem ér véget
az esőerdők felperzselése. És nehogy azt higgyük, hogy
kibújhatunk a felelősség alól: mi magunk szolgáltatjuk erre az
igényt. Ha nem vesszük észre, hogy a hulladékainkat kidobás
vagy elégetés helyett kis ráfordítással mi magunk is képesek
lehetnénk pénzzé tenni (pl. divatja múlt elektronikai cikkeket
használt piacon eladni vagy eladományozni, csomagoló
anyagokat szétválogatni és újrahasznosítani, zöld hulladékokat
komposztálni, kisebb kukával előfizetési díjat csökkenteni
stb.), nagy csalódás érhet majd minket, ha a hulladékudvarok
egyszer csak megtelnek… vagy éppen újak nyílnak.
Kapjunk végre észbe! Már most késésben vagyunk.
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további információ:

www.tinnye.info
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