19. szám 2020/12
Kedves Olvasónk!
A Körtvélyes szerkesztőjeként végtelenül büszke vagyok arra, hogy többékevésbé
rendszeres időközönként olyan univerzális kiadvánnyal lephetem meg Tinnye
lakosságát, ami remek alapanyag papírrepülő hajtogatáshoz, alátétnek zöldség
pucoláshoz, bélésnek szemetes kukába vagy gyújtósnak kandallóba. 
Ugyanakkor elégedettséggel tölt el az is, amikor arról értesülök, hogy az újság
valamelyik írása felkeltette olvasónk érdeklődését. Meleg szívvel gondolok azokra,
akik az egész újságot elolvassák, esetleg fel is idézik valamelyik cikkét. Széles mosoly
ül az arcomra, amikor valaki azzal fogad vagy keres meg, hogy szívesen adna interjút
az egyik lapszámba. És végtelen hálát érzek akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy részt
vállal a tinnyeiek hiteles és tényleges tájékoztatásának kihívásaiban.
Ha az Ön számára is fontos, hogy a helyi történések hírei azokhoz is eljussanak,
akiknek nincs internet kapcsolata vagy jobb szeretik a helyi híreket kézbe véve
lapozgatni, támogassa munkánkat! Fejlesszük közösen a tinnyei kommunikációt!

ÍRJON NEKÜNK!

Küldje el nekünk cikk javaslatát, olvasói levelét, helyi vagy régiós híreit, közéleti vagy
személyes élménybeszámolóját, vagy adjon fel apróhirdetést a

szerkeszto@czmb.hu

email címre! Olvasóink nevében is köszönöm szépen.

Czuczor Szabolcs, felelős szerkesztő

TINNYEI KARÁCSONYFA
Hatalmas és gyönyörű
Ahogy abban már korábban remény
kedhettünk, a tinnyei karácsonyi vásár
létrejöttének valószínűsíthető nehéz
ségei ellenére Tinnye mégsem maradt
karácsonyi ékesség nélkül. November
óta dolgos kezek eredményeként egy
gyönyörű karácsonyfa lop melegséget a
focipálya mellett elhaladók szívébe. A fa
felajánlói és a felállítás munkálataiban
részt
vevők
örömmel
fogadják
mindazokat, akik meglátogatnák vagy
díszítenék a tinnyei karácsonyfát, de
felkérnek mindenkit, hogy erre lehetőség
szerint csak kis létszámban (semmiképp
sem csoportosan), a kötelezően előírt
egészségügyi előírások betartása mellett
kerüljön sor.
1. kép: Tinnye karácsonyfája a focipályánál a
lemenő teliholddal a háttérben
(fotó: Czuczor Szabolcs)
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Új hagyomány van születőben
Úgy gondolom, mindennek van egy kezdete. Közel három éve
élek Tinnyén és örömmel tölt el a tudat, hogy barátaim vannak,
részese lehetek egy gondoskodó közösségnek és olyan
embereket ismerhetek meg, akik folyton
valami újdonságot és érdekességet
hoznak a falu életébe. És igen, ősszel
Tinnyén is sor kerülhetett az első
szélesebb
körben
megrendezett
Halloweenre!
Férjemmel, Markkal immáron 3 éve
oktatjuk Tinnyén az angol nyelvet egyedi
és nem túl szokványos, de annál
sikeresebb módszerünkkel. A dolog
lényege, hogy folyamatosan fenntartsuk
a gyerekek érdeklődését és a nyelvoktatásban mi magunk is
fogékonyak legyünk az újdonságokra. Módszerünket több
korosztály is kipróbálhatta már az elmúlt években, akik így
személyes élmények és örömteli szórakozás mellett sajátít
hatták el a nyelvet.
Bár Halloween nem sorolható a tradicionális magyar
országi ünnepek közé, a téma az elmúlt években mégis egyre
népszerűbb a gyerekek körében. A fiatalabb korosztály
folyamatosan közvetlenebb kapcsolatba kerül a nagyvilággal
(főként a közösségi média révén), így az idegen kultúrákkal
való megismerkedés és az azokból történő ihlet szerzés
gyakorlatilag csak idő kérdése. És ha már ennyire lelkesek az
újdonságok iránt, miért ne támogassuk őket itthon?
Halloween eredete egy Samhain nevű ősi kelta ünnepségre
nyúlik vissza, amikor jelmezbe bújt emberek örömtüzekkel
űzték el az ártó szellemeket. A nyolcadik században III. Gergely
pápa javasolta először, hogy november 1. legyen az a nap,
amikor tiszteletünket tesszük minden szent előtt. Ahogy telt
múlt az idő, Mindenszentek lassan összefonódott a Sanhaim
hagyományaival, így végül „minden szent előestéje” (angolul
„all hallows' eve”) a közbeszédben Halloweenként rögzült.

Később olyan szokások is az ünnep részévé váltak mint a
jelmezkészítés, töklámpásfaragás, ünnepi összejövetelek, a
környék jelmezes gyerekek általi végigjárása és a szomszédság
ijesztgetése, megviccelése „csokitvagy
csalunk” (angolul „trickortreat”) fel
kiáltással.
Valamikor szeptemberben az egyik
10–14 éves gyerekekből álló csoportunk
kal a Halloweenről beszélgettünk.
Egyikük egyszer csak szomorú tekin
tettel azt mondta, milyen kár, hogy
Magyarországon nincs ennek hagyo
mánya, így ők nem járhatják be a falut
jelmezbe bújva, csokiért ijesztgetve.
Kikerekedett szemekkel vágtam rá: „Miért ne? Megszervezem
és bizony, körbe fogjuk járni Tinnyét!” Az ötlet szikrája és a
gyerekek szemének csillogása volt a jele annak, hogy ebből
valami rendkívüli dolog fog kialakulni. Ez pedig ma már
történelem, a mi történelmünk, Tinnye történelme.
Miután megkérdeztem pár ismerősömet, úgy döntöttem,
megírom az ötletemet az tinnyei közösségi csoportokban. Úgy
gondoltam, szerencsésebb rákérdezni, hogy a lakosság
egyáltalán partner lennee egy ilyen megmozdulásban, és hogy
kihez csöngethetünk be rémisztő maszkjainkban és
jelmezeinkben. Az ötlet fogadtatása pozitívabb volt, mint
reméltem: számos visszajelzést kaptam olyanoktól, akik
örömmel várnak minket és lepnék meg a gyerekeket csokival
és cukorkával egy kis ünnepi hangulatú ijesztgetésért cserébe.
Annak ellenére, hogy csak néhány üzenetre számítottam,
szabályosan elárasztottak a visszajelzések. Nem sokkal a
bejegyzésem közzététele után tinnyei anyukák kerestek meg
azzal, hogy csatlakozhatnánake a programhoz. „Minél több,
annál jobb” – gondoltam, de a dolog híre olyan gyerekekhez is
eljutott, akik amúgy is szerették volna körbejárni a szomszéd
ságot, épp csak nem volt alkalmuk
(folytatás a 3. oldalon)

2–3. kép: Töklámpások és a Tinnyét bejáró kis csapat Halloween estéjén (fotó: Papp László)
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4. kép: Dekoráció nappal (fotó: Weatherley Emese)
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Halloween Tinnyén (folytatás a 2. oldalról)

azt megszervezni. Talán pont ez a végső
lökés, ez a Facebook bejegyzés kellett
ahhoz, hogy Halloweenezni vágyó
gyerekek és szüleik egymásra találjanak
és együtt szervezhessék meg ezt az
ünnepi kavalkádot.
Halloween estéjén végül több tucat
gyermekkel és az őket kísérő szülőkkel
jártuk végig Tinnye utcáit. Boszorká
nyok, vérfarkasok, szörnyek és szuper
hősök bőrében nyomkodtuk a kapu
csengőket, ijesztettük el a nappali vilá
gosságot a mi szeretett szomszédainktól
és gyűjtöttük össze tőlük azt a számos
aprócseprő finomságot, amivel fogadtak
minket. Az örömet és jó kedvet szinte
tapintani lehetett, a gyerekek izgatottan
és boldogan vonultak végig a falu utcáin,
élveztük az ünnep minden pillanatát.
Nem túl jelentős szervezéssel végül
olyan sok tinnyei (férjem csak úgy hívja
őket, „Tinnyens”) vett részt a program
ban, hogy szerintem jövőre ez csak még
nagyobb és még jobb lesz.
Ünnepeljük hát az első tinnyei
Halloweent és mindazokat, akik lehetővé
tették, hogy ez megvalósulhasson!
A cikk angol nyelvű eredetije a

hírportálon olvasható:
https://tinnye.info/article/
20201221_halloween_in_tinnye/

UNCSI A ZOKNI KARÁCSONYRA?

CZUCZOR SZABOLCS

Lyukas a régi? Ki ne dobd! Inkább add fel postán!
A zokni fogyóeszköz, idővel mindegyik elfeslik, elkopik, kilyukad, esetleg
elszíneződik, rugalmatlanná válik vagy csak elhagyja a párját. Sok esetben ilyenkor
egy laza mozdulattal a szemetesben landol. Ezzel a rokonok is tisztában vannak, és
bizony előfordul, hogy ajándékozás alkalmával tölteléknek vagy kísérőnek egy (két,
három stb.) pár zoknival lepnek meg minket. Ami szuper dolog abban az esetben, ha
jó a mérete, jó az anyaga, illik hozzánk, szívesen viseljük majd… és nem egy bontatlan
ajándék zoknikból álló cunami akar éppen kirobbanni a ruhásszekrényünk fiókjából.
A meglepetés kicsomagolásakor persze örömmel vesszük magunkhoz a friss pár
lábtyűt, de elménk valószínűleg már azon módszereket kutatja, hogyan lehetne
elődjeitől (vagy éppen ettől) minél fájdalommentesebben megszabadulni.
És itt jön képbe a lelkiismeret és a környezettudatosság. Ha a zokni tiszta pamut,
akkor mégmég elmondhatjuk róla, hogy természetes alapú és a háztartási
hulladékba dobva idővel majd lebomlik (vagy különösebb szennyezés nélkül elég a
szemétégetőben), persze ez sem a legideálisabb rendeltetési hely számukra. A zoknik
azonban a legtöbb esetben nagyrészt műanyag alapú szövetből készülnek, ez adja
ugyanis a rugalmasságukat, ezért háztartási hulladékba nem kerülhetnek.
Újrahasznosításukat sem vállalja mindenki, hiszen a szövet szálainak szétválogatása
nem egy magától értetődő munkafolyamat. Vannak azonban olyan felhasználások,
amik a zokni anyagát – még ha az szakadt is – képes alapanyagul felhasználni.
Pontosan erre specializálódott a Zoknicsere program. Megunt, elhasználódott,
páratlan vagy éppen antipatikus (de még bontatlan csomagolásban lévő) zoknijainkat
postán eljuttatva hozzájuk egy újrahasznosítással és jótékonysággal egybekötött
folyamat veszi kezdetét: a használhatatlan zoknikból újrahasznosítás során
tűnemezelt filc készül, a gyári csomagolásban lévő zoknik pedig segélyszervezeteken
keresztül rászorulókhoz jutnak el.
Fontos azonban, hogy összekészített csomagunkba
kizárólag zokni kerüljön, harisnyát vagy ruhaneműket
ugyanis nem tudnak ilyesformán hasznosítani. És hogy ki
legyen a címzett?
ZVIMPEX BT., 6728 Szeged, Dorozsmai út 46/A
Bővebb információ: https://zoknicsere.hu/

EGYRE ŐRÜLTEBBEK VAGYUNK

CZUCZOR SZABOLCS

…és törjük össze magunkat
Alig csökkent a napi minimum 0°C közelébe, egymást követik a közúti balesetek.
December első szerdáján 19 óra után a Garancsi úton kifelé irányban sodródott le az
útról egy kisteherautó a Mediterránvölgy bejárata előtti éles kanyarban (JQCX+M2
Tinnye – a „Plusz kód” általi helymeghatározásról az előző lapszámban olvashat).
A helyszínre mentő is érkezett, a Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület részvételével
végzett mentés idejére a rendőrség teljes útzárat rendelt el. Előző héten az ez utáni,
40 km/hás korlátozással ellátott meredek kanyarban (JQGX+7R Tinnye) csúszott a
szemközti irányú szalagkorlátnak egy személyautó. Akkor az ijedtségen túl nagyobb
baj nem történt, a veszélyhelyzet egy gyors vontatóköteles manőverrel elhárítható
volt. Mikulás napján egy kicsit tovább Piliscsaba felé ugyancsak árokba sodródott egy
személyautó, a sérült utasokat kórházba kellett szállítani.
Sokan a tél beállta ellenére sem veszik figyelembe a környék domborzati és
időjárási adottságait. A falu körüli főutak fákkal és nyílt szántóföldekkel övezett
útszakaszain akár méterrőlméterre változhatnak az út és látási viszonyok,
ugyanakkor mindennapos az abszolút és relatív gyorshajtás, a lassabban
(óvatosabban) haladókra való „rámászás”, illetve azok „tolása”, ami azon túl, hogy
nagyon zavaró, kifejezetten balesetveszélyes is. Ne siessünk és figyeljünk oda jobban!
Ne kelljen kórházban töltenünk az ünnepeket!

5. kép: Mentés a Garancsi úton (fotó: Piliscsaba Tűzoltóság)
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FÜSTÖLÖGSZ, HA NEM FÜSTÖLHETSZ?

CZUCZOR SZABOLCS

Az aktuális jogszabályokról, a komposztálásról és egy filmről, amit érdemes megnézni
Valahányszor egy szárazabb, kerti munkára alkalmas időszak
után összegyűlnek a falevelekből és levágott gallyakból álló
zöld hulladék kupacok, dühvel és indulattal telnek meg a
közösségi platformok helyi csoportjai. Régóta fennálló
probléma, hogy míg valaki mindenáron a leggyorsabb és
legfullasztóbb módját választaná annak, hogy megszabaduljon
a kerti hulladékától, addig mások éppen szellőztetnének vagy
csak épp nem kívánnak instant köhögő rohamot kapni.

Szabad vagy sem?
Magyarországon jelenleg a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet szerint
27. § (3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel
összefüggésben keletkeze hulladék nyílt téri égetése los.

Az 1995. évi LIII. környezetvédelmi törvény (röviden Kvt.)
azonban lehetővé tette, hogy ez alól a települések helyileg
mégis adjanak felmentést:
48. § (4) A települési önkormányzat képviselő‐testületének
hatáskörébe tartozik: […]
b) a háztartási tevékenységgel okozo légszennyezésre
vonatkozó egyes sajátos, az avar és ker hulladék égetésére
vonatkozó szabályok rendele el történő megállapítása,

Tinnye a 2/2018. (II. 16.) rendelete révén élt is ezzel a
lehetőséggel, ezért ha ma szomszédunk úgy dönt, akkor az év

365 napjából akár 100 napon át is fuldokolhatunk
(hétfőn és pénteken, ha azok munkanapok, 0–24 óráig).
2020. júniusában aztán bombaként robbant a hír,
miszerint 2021. január 1jétől országos szinten betiltják az
avarégetést. Erről a Magyar Közlöny 2020. évi 137. számában
megjelent 2020. évi LI. törvény rendelkezik, aminek 7. § (2)
bekezdése hatályon kívül helyezi a Kvt. fent idézett 48. § (4) b)
pontját. Ennek következtében ugyanis a települési
önkormányzatok már nem lehetnek megengedőbbek a helyi
rendeleteik révén. Sokan örömujjongásban törtek ki, de pár
hónapra rá olyan történt, amire senki nem számított:
2020. november 3án a súlyos légzési nehézségeket okozó
koronavírus járvány közepén jelent meg a Magyar Közlöny
2020. évi 267. számában az 549/2020. (XII. 2.) Korm.
rendelet, ami furcsamód pont a járvány okozta
veszélyhelyzetre hivatkozva gyakorlatilag sztornózza a júniusi
szigorítást:
1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1‐jétől a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendelet szerin veszélyhelyzet megszűnéséig a települési
önkormányzat képviselő‐testületének hatáskörébe tartozik a
háztartási tevékenységgel okozo légszennyezésre vonatkozó
egyes sajátos, az avar és ker hulladék égetésére vonatkozó
szabályok rendele el történő megállapítása.

Azaz a veszélyhelyzet elhúzódása esetén 2021. január 1
jétől továbbra is a települések helyi szabályozása dönt arról,
hogy szabade avart égetni vagy sem.
(folytatás az 5. oldalon)

6. kép: A Mérgezett föld című 2019es magyar dokumentumfilm plakátja (forrás: vimeo.com)
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Füstölögsz, ha nem füstölhetsz? (folytatás a 4. oldalról)

Kérdés, hogy addig Tinnye képviselőtestülete – pontosabban
a jelenlegi különleges jogrend fényében Krix Lajos
polgármester – hoze olyan döntést, hogy helyi rendelettel
segítse az esetleg légzési nehézségek között otthon, vírus
fertőzésből lábadozó polgárait. Vagy azt, aki járványtól
függetlenül egyszerűen csak szeretne nem megfulladni.

Kényelmes, de drága alternatíva
Jelenleg a zöld hulladék elégetésének egyik kényelmes
alternatívája, ha gúzsba kötjük és elszállíttatjuk azt a Depónia
Kft. szelektív hulladékszállítójával. Erre évente több alkalom
mal is lehetőségünk van, csak műanyag zsák és jogosultságot
igazoló matrica kérdése az egész. Felmerül azonban a kérdés,
hogy vane jobb megoldás annál, hogy egy Székesfehérvárról
érkező teherautó „végigpöfögi” a falut, majd visszamegy a
műanyag zsákban összegyűjtött zöld hulladékunkkal?
A felvetés teljesen jogos, különösen az elszállításhoz
szükséges műanyag zsák problémakörét tekintve, azonban az
apropó vitatható: december első napjaiban az egyik tinnyei
online közösségi csoportban valaki az avarégetés
nélkülözhetetlen fontosságáról osztott meg egy (névtelen
szerzőtől származó és forrásokat is mellőző) blog bejegyzést,
ami a kártevők elleni küzdelmet hozta fel (gyakorlatilag
egyedüli) érvnek. A tüzelés tiltásának következményeként
pedig a másképp legfeljebb csak ipari mértékű vegyszerezéssel
elpusztítható kártevők elterjedését, valamint ennek
köszönhetően a háztáji termelők számának rohamos
csökkenését prognosztizálta.
Vajon ennek fényében is helytálló egy teljes falu füstfelhőbe
borítását összehasonlítani egy teherautó károsanyag
kibocsátásával?

Miért mumus a komposztálás?
A fent említett online vitában aztán elhangzott egy vélemény,
ami több szempontból is színfoltja lett a beszélgetésnek. A
hozzászóló először is kifogáskeresésnek nevezte az égetéshez
való ragaszkodást. Ugyanis nem magyarázat az, hogy régen is
így csinálták, hiszen amíg ez a leggyorsabb és legegyszerűbb,
ugyanakkor legfelelőtlenebb és legkárosabb módja a kerti
hulladék eltüntetésének, addig tényleg csak azért csináljuk,
mert nem vesszük a fáradtságot arra, hogy megtanuljunk
valami újat. A komposztálás ugyanis nem arról szól, hogy
szimplán egymásra szórunk mindent, aztán majd csak lesz
valahogy. A komposztálásnak is van egy sajátos tudománya,
amit muszáj elsajátítani, ha csalódás nélkül szeretnénk
eredményt elérni.
Másodszor megemlítette a termokomposzt fogalmát,
aminek lényege a magasabb maghőmérséklet. Ezáltal ugyanis a
komposzt képes lehet arra, hogy a halomba bekerülő fertőző
mikroorganizmusokat és életképes gyommagvakat sterilizálja,
elpusztítsa. A sorokat olvasva elfogott a kíváncsiság és
utánanéztem, vane a dolognak szakirodalma. Nos, van, nem is
kicsi.
Megnyugtató, hogy az önjelölt véleményvezérek házilagos
útmutatói mellett nevesebb szerzők is képviseltetik magukat a
témában. Egy „talajdoktor” néven elérhető blog pl. 16 tételből
álló magyar és angol nyelvű irodalomjegyzékkel – köztük
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hivatalos oktatási és egyetemi írásokkal – megtámogatva
foglalja össze a termokomposztálás mikéntjét. Íme néhány
hivatkozás a teljesség igénye nélkül:
• https://talajdoktor.wordpress.com/2014/10/22/
termokomposztalasrolroviden/
• http://www.laurusalapitvany.hu/dokumentumtar/
komposztalas_utmutato.pdf
• Kátai János: Talajökológia (Digitális Tankönyvtár)
https://dtk.tankonyvtar.hu/handle/123456789/7453
• Robert Rynk: OnFarm Composting Handbook, ISBN 9780
935817195 (Cornell University Library)
https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/67142

Filmajánló a komposzt erejéről
Tinnyén évrőlévre a saját bőrünkön tapasztaljunk, milyen az,
amikor a körülöttünk elterülő szántőföldeket ipari
módszerekkel művelik. Ennek egyik első lépése a szántás, ami
viszont a talajnak csak a felső, legfeljebb néhány tíz centiméter
vastag rétegét forgatja meg. Annak viszont, hogy ezt a
talajréteget évenként akár több alkalommal is megbolygatják,
az a következménye, hogy a benne élő mikroorganizmusok
száma idővel jelentős mértékben megcsappan, így a talaj
termőképessége is lecsökken. Ezt ipari felhasználás esetén
végül műtrágyás kezeléssel kompenzálják, ám ez a már elhalt
élővilágot nem hozza vissza.
Rajzolsz? / Szobrászkodsz? / Írsz? … ALKOTSZ?
Megmutatnád Tinnyének és a nagyvilágnak?
Küldd el nekünk!

A

Körtvélyes
bemutatja!
további információ:

http://tinnye.info/alkotok/

Ha azonban visszább fogjuk a rendszeres talajforgatást és
inkább komposzttal tápláljuk a termőföldeket, akkor egy
bizonyos idő után a mikroorganizmusokban dús termőréteg
vastagsága akár az egy métert is meghaladhatja, ami a
termesztett növény fejlődését is jelentős mértékben segíti. A
komposztálás fontosságáról, a komposzt háztáji és
mezőgazdasági felhasználásának jelentőségéről, illetve a
termőföldjeink
ipari
megmunkálásának
kártékony
következményeiről tavaly egy remek dokumentumfilm is
készült „Mérgezett Föld” címmel,
(folytatás a 6. oldalon)

Körtvélyes

5

Füstölögsz, ha nem füstölhetsz? (folytatás az 5. oldalról)

ami szabadon megtekinthető a YouTube, a Vimeo vagy a
MédiaKlikk oldalain:
• https://youtu.be/i61OHaVRhiw
• https://vimeo.com/330787220
• https://mediaklikk.hu/video/mergezettfold/

Lehetőség
Érthető, ha egyes családok nincsenek berendezkedve arra,
hogy egyénileg bajlódjanak a komposztálással és a komposzt
kerti felhasználásával. Azonban nem is kell, hogy mindenkiből
gazdálkodó legyen, elég, ha azok foglalkoznak ezzel, akik

tényleg rá tudják szánni a kellő mennyiségű időt és energiát.
Települési, de akár régiós szinten is megvan annak a
lehetősége, hogy ebből egy önfenntartó, sőt akár gyarapodó
vállalkozás jöjjön létre, ami rendszeresen összegyűjti a
helyiektől a kerti hulladékot, azt a telephelyén komposztálni
kezdi, majd értékesíti azt családoknak vagy akár nagyobb
gazdaságoknak. Tinnye költségvetésében és országos
megítélésében is komoly ugrást jelenthetne az, ha az értékes
alapanyagot nem egyszerűen elfüstöljük és letüdőzzük, hanem
összegyűjtjük, feldolgozzuk, majd tisztább környezetben
egészségesebb terméssel gazdálkodó őstermelőkkel mutatunk
példát a régiónak és nem utolsósorban gyermekeinknek.
Itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy köszönetet
mondjunk egy másik tinnyei lakosnak is, aki újabb
10 000 Fttal támogatta a Körtvélyes megjelenését.

ÉLETÚT-INTERJÚ

SP

avagy Sanyi bácsi meséi, 8. rész

Életünk boldogabb napjai
Amint tavasszal az első napsugár beragyog az ablakainkon, úgy
a szerencse csillaga is énhozzám beköszöntött és hozta az
öröm, a boldogság pillanatait is, ami szebbé, boldogabbá tette
életem. Szívből tudtam örülni mindennek, egyszerre
boldognak éreztem magam, elém repült minden, ami szép, ami
csak jó. Megnősültem, feleségül vettem egy csodálatos félárva
leánykát, gyermekünk született, orvosi diplomát kitűnő
eredménnyel megszerezte, hosszú évtizedeken át boldogan
éltünk, tudtam haladni a ranglétrán felfelé. Most hirtelen
mindazok a szebb emlékek idéződtek fel bennem, amit úgy
értékelek, ez a boldogság. Ezek a boldog pillanatok hiányoztak
életemből, amik most mind valóra váltak. Csak a szép emlékek
jutottak eszembe, azonban a legszebb napok akkor
következtek, amikor nyugdíjas lettem és utazhattam sokat, a
világ tájain is szétnézhettem. Angliában az Északitengeren
megnéztem a múzeumhajót – mint hajógyári dolgozót
érdekeltek azok az ősi, pontosan elkészített műszerek,
motorok, amiket a hajón láttam, belőle tanulni lehetett még ma
is sokat. Ettől az időtől – nem is tudom, a további elemzéseim
hol is kezdhetem – mind csodálatosak és maradandóak
számomra. Idős korom legszebb emlékei mégis az volt, amikor
Fiammal más országokban, világrészen jártam, megtehettem,
amit gyermekkoromban álmodni sem mertem. Tengereken
hajóztam, gyönyörködhettem a tajtékos hullámok taraján, vagy
a csendes kikötőkben, eldúdolgattam magamban:
„Szép a szélviharos tenger.
Szép a csendes kikötő.
Melyik szebb ez már
El nem dönthető”
A Déli, az Északitengeren, a Baltitengeren, a Fekete
tengeren ahol voltam, soksok csodálnivalóim mellett
visszagondoltam
gyermekkoromra,
mikor
béresként
szolgáltam alig tizenéves koromban, mikor álmosan, sokszor
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7. kép: Tengerparti csendélet (fotó: Hans Braxmeier, Pixabay)

éhesen kellett dolgozni, az állatokat ellátni, amit már leírtam,
most meg gyönyörködhetek a táj szépségeiben. Amikor a
Fiamat Angliában meglátogattam, sokat kimentünk a
tengerhez, a szép látnivaló kikapcsolódásomat segítette. Jó
volt, mert alig néhány mérföldre laktunk tőle.
Amikor fiammal kimentem, ő megtanult szörfözni, legyőzte
a tarajos hullámokat, én nem mertem bemenni a tengerbe,
nekem a víz hideg volt, inkább kagylókat gyűjtöttem, vagy a
homokon napozgattam. A kagylókat, amit szedegettem,
hazahoztam, szépségük miatt itt őrzöm a teraszon tinnyei
lakásomon. Minden utazásom egyegy örök emléket hagyott
bennem, de azért akadtak ott is nehéz pillanatok, amivel meg
kellett küzdenem, először is nehéz volt, mert sajnos az angol
nyelvet nem tanultam, ez miatt sokat bajlódtam utazásaim és
bevásárlásaim során, másodszor utazásaim is néha rosszul
sikerültek mások hibájából.

Körtvélyes
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TINNYEI ADVENTI ABLAKOK

CZUCZOR SZABOLCS

Járjuk be Tinnyét és ismerjük meg a helyi ünnepi kreativitást!
Október végén létrejött egy kezdeményezés, ami azt tűzte ki céljául, hogy adventi
naptárrá alakítja Tinnyét. Ahogy egy adventi naptár számozott ajtócskái naprólnapra
új és új meglepetésekkel csalnak mosolyt az arcunkra, úgy ez a falu méretű kalendá
rium is minden nap új csodával kápráztatja el a járókelőket. A naptár ajtajai ugyanis
nem ajtók, hanem feldíszített, kivilágított, sorszámozott ablakok. December elsejétől
karácsony szentestéig minden nap új ablak kel életre, de hogy pontosan hol, azt előre
nem tudni. A kezdeményezés lényege ugyanis egyegy naponta megjelenő rejtvény,
amiből egy tinnyei utca neve hámozható ki. Ha az utca nevét kitaláltuk, csak végig
kell rajta sétálnunk az esti órákban és figyelni a házak ablakait, hátha valamelyik pont
azt a számot ábrázolja karácsonyi hangulatban, ahányadik napját a decembernek
éppen aznap írjuk. Az eddig történelmi, földrajzi, irodalmi, de még botanikai
kérdéseket is érintő rejtvények és hogy az aznapi ablak mikortól lesz
látható, a „Tinnyei adventi ablakok” nevű nyilvános Facebook
csoportban jelennek meg kora délutánonként. Természetesen aki
esetleg lemaradt valamelyik napról, annak sincs miért szomorkodnia,
az adventi ablakok karácsonyig bármelyik este felkereshetők.

Hirdetés

Támogassa
a Körtvélyest!

HIRDESSEN
LAPUNKBAN
ÖN IS!
további információ:

tinnye.info/media
+36 30 434 7560
8–9. kép: A december másodikán és Mikulás napján életre kelt adventi ablakok
valahol, a Körtvélyes szerkesztőségétől nem messze (fotó: Czuczor Szabolcs)

NEHÉZ HELYZETBEN VANNAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK

CZUCZOR SZABOLCS

Adóellenőrzés + 10 módszer az együttműködésre és a kommunikáció hiányának feloldására
Az év végéhez közeledve több önkormányzat a helyi adók
emelésével tervezte a 2020as év csapásaként elkönyvelt
koronavírus járvány okozta gazdasági mínuszokat kompenzálni
(lásd cikkünket a 9. oldalon), a kormány azonban ezt egy ren
delettel kerekperec megtiltotta, mondván, hogy ha már válság,
akkor senki ne akarjon többet fizettetni az emberekkel. Sokan
fellélegeztek, mert így 2021ben is legfeljebb majd olyan
mértékű adót kell csak befizetniük, mint idén. Az önkormány
zatok azonban komoly gondba kerültek, hiszen a veszélyhelyzet
miatti elvonások már eddig is szűkítették a kasszájukat, ezt
pedig most jövőre nem fogják tudni miből pótolni. Tinnyén is
hiába született meg az új 2021es adórendelet, a jelenlegi
adószabályoknak Krix Lajos polgármester által az önkor
mányzati Facebook oldalán elodázhatatlannak nevezett
felülvizsgálata most egy ideig mégsem lehet hatályos.
Egyik szemünk sír, a másik nevet – mondhatnánk, hiszen
míg kisemberként valóban jó hír, hogy nem kell jövőre több
adót fizetnünk, tudomásul kell vennünk, hogy a falu is pénzből
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működik. Ha pedig nincs pénz, félő, hogy idővel a
közszolgáltatások sem fognak. Legalábbis erre enged
következtetni a polgármester úr Facebookon tett bejegyzése.
E szerint ugyanis azért van szükség a bevételek 2021es
növelésére, „hogy fenntartsuk a költségvetés egyensúlyát,
lehetőséget biztosítsunk a településünk előtt álló fejlesztések
megvalósításához.”

A patthelyzet feloldása
A cél nyilván az, hogy az önkormányzat a jelenlegi
elvonásokkal csökkentetthez képest valamelyest több pénzhez
jusson. Erre több eszköz is rendelkezésére áll. Legelőször is az
adófizetői morálon és a tartozások behajtásán kell javítania
(vö. Körtvélyes 18. (2020/11) lapszámának 13.
oldalán idézett, valamint a 2020.10.28ai
képviselőtestületi ülés II. részében 2:02
órától visszahallgatható jegyzői állás
foglalással).
(folytatás a 8. oldalon)

Körtvélyes
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Nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok (folytatás a 7. oldalról)

Ezzel a helyi adók emelése nélkül is komoly veszteségeket
spórolhat meg a falu, és december 7én délután már be is je
lentették a jövő nyár végéig tervezett adóellenőrzést:

fórumok, illetve közmeghallgatások terén, és ahogy az az
októberi KT ülésen is elhangzott (II. rész, 2:00 órától)
ennek a veszélyhelyzettel harmonizált
megszervezése komoly fejtörést okoz a
faluvezetésnek. Nyilván nem csak mi vagyunk
ebben a helyzetben, ezért a kiadvány az
online térbe helyezett lakossági
fórumok lehetőségére is ad javaslatot.
• A részvételi demokrácia érvényesülésének egyik nagyon
fontos része a lakosság rendszeres tájékoztatása, valamint a
lakossági véleménynyilvánítás befogadása és számításba
vétele, amit lehet online vagy akár papír alapú
kérdőívek formájában is realizálni. Szerencsére az elmúlt
időszakban láthattunk már példát képviselői és civil
kezdeményezésű közvélemény kutatásra, azonban bőven
volna még e téren hova fejlődnünk. Más kérdés, hogy az ezt
megelőző tájékoztatás is történhetne az SZMSZünkben
(1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja sze
rint) előírt helyben szokásos módon (vagy akár az ingyen
meglovagolható, minden tinnyei háztartásba eljutó helyi sajtó
révén), ahelyett, hogy a csak a Facebook oldalunkon
posztolgatunk online követőinknek.
• A kiadvány által bemutatott részvételi költségvetés
gyakorlata is idegen lehet Tinnye számára, amíg a
polgármester azt vallja, hogy kizárólag

„a megválasztott képviselők útján legyen a
lakosságnak kontrollja és beleszólása
a rendeletalkotási folyamatba.”

10. kép: Önkormányzati felhívás adóellenőrzésre (forrás: tinnye.hu)

Szigorú, de sajnos szükséges lépés.
Opció lehetne még a hitelfelvétel (ami azonban adósságba
húzhatja a falut, a terheit pedig végső soron ugyanúgy mi
nyögnénk), vagy a felhívás önkéntes lakossági hozzájárulásra.
Igaz, ez utóbbi is a lakosok erőforrásaira alapoz, de itt nem
csak az anyagi javak játszanak, az eljárás kommunikációja
viszont mindenképpen pozitívabb kicsengésű.

Humánusabb lépések hosszabb távra
Ha a hivatal szorosan együttműködik a lakossággal és
szövetségesként tekint a helyi gazdasági és civil
társadalom résztvevőire (pl. vállalkozók, egyesületek,
önkéntesek), azzal ugyanúgy fenntarthatja működőképességét,
mint az emberek szemében sokkal kevésbé szimpatikus
adóemeléssel vagy hitelfelvétellel. A KMonitor össze is állított
erről egy 29 oldalas kiadványt (lásd http://k.blog.hu/),
ami „Közös platformon” címmel 10 fejezetben
vizsgálja a koronavírusválság ellen irányuló
helyi közösségi megoldásokat. Ezek többsége
Tinnye szempontjából is nagyon fontos és
aktuális téma. Íme néhány a teljesség igénye
nélkül:
• Tinnyének van még némi elmaradása az idei lakossági
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Be kellene végre látni, hogy egyetlen polgármester még hat
képviselő és a jegyző társaságában is sokkal kevésbé kreatív,
mint ha meghallgatná ezervalahányszáz lakos véleményét.
• A közösségi ﬁnanszírozásra ugyanakkor már láttunk
remek példákat, elég csak feleleveníteni a Makkfaligetben
épült gyaloghidat (lásd a Körtvélyes 18. (2020/11) lapszámá
nak 2. oldalát) vagy a foci pálya mellett felállított karácsony
fát (lásd cikkünket a címlapon). Jó az irány, de ennél sokkal
több mindenre volna lehetőség, ha pl. a helyi képviselők
követnék Perbál, Úny és Pilisjászfalu példáját
(tehát hogy az önkormányzati képviselők
lemondanak a tiszteletdíjukról), ami ré
vén a ciklus végére akár 22 millió forinttal is
több maradhatna a falu kasszájában.
• A kiadvány által nemzetközi példákkal is illusztrált helyi
gazdaságfejlesztési szándék is érezhetőbb lenne, ha pl. a
BajcsyZsilinszky utcában nem lenne tilos a párhuzamos
parkolás. Azáltal ugyanis a helyi és átutazó vásárlók
könnyebben tudnának megállni az üzletek előtt, több lenne a
bevétel, több lenne a beﬁzetett adó… sőt, akár még több üzlet
is nyílna, több munkahely teremtődne, többen dolgoznának
helyben. Erre is ad javaslatot a Körtvélyes 18. (2020/11)
lapszáma a 10. oldalon, ráadásul ez a közúti forgalom
csillapítására is jótékonyan hathatna.
Különös egybeesés, hogy mind a lakossági vélemény
nyilvánításról, mind pedig a közösségi finanszírozású

Körtvélyes

(folytatás a 9. oldalon)
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Nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok (folytatás a 8. oldalról)

fejlesztések lehetőségéről mi is épp a legutóbbi Körtvélyes utolsó
lapján kérdeztük meg a tinnyeieket:

Ezzel kapcsolatban továbbra is várjuk
kedves Olvasóink visszajelzését.
A kiadvány készítői mellett elemzők is egyetértenek
abban, hogy az önkormányzatoknak óriási előnye a kor
mányzattal és az államigazgatással szemben, hogy köz
vetlenebb lehet a kapcsolatuk a lakosokkal. Ha pedig ez
a kapocs erősödni is tud, akkor a válság okozta gazda
sági mélyponton való túllendülés sokkal könnyebb
nemcsak a települések, de azok lakói számára is.
A cikk eredetije a

11. kép: Részlet a Körtvélyes előző lapszámában található kérdőívből

hírportálon jelent meg 2020. dec. 8án:
https://tinnye.info/

ÚJ 2021-ES ADÓRENDELET LETT ELFOGADVA TINNYÉN

CZUCZOR SZABOLCS

Észrevette? Mindegy, már nem érdekes.

FONTOS!
Tinnyén 2020. november 30án új adórendelet lett elfogadva, ami 2021. január 1jétől lenne hatályos. Azonban az
egy nappal később, 2020. december 1jén megjelent 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet értelmében ez nem léphet
hatályba. Tinnye Község Önkormányzata lapszámunk nyomdába kerüléséig viszont nem adott ki hivatalos
tájékoztatást arról, hogy hogyan tervezi feloldani ezt az ellentmondást. Jelen cikkünk tehát a rendelet alapján
készített összefoglaló kivonat. Hivatalos tájékoztatást az önkormányzattól kérjünk!* – a szerk.
Tinnyén november utolsó és december első napjai az új
◦ Beépítetlen telkek esetén a közművesítés dönt az adó
adórendelettől voltak hangosak. A végleges változat végül el is
mértékéről: közművesített telek esetén 100 Ft/m²,
lett fogadva, november 30án délutántól pedig 10/2020. (XI.
egyébként 50 Ft/m² az adó mértéke. De ismét nem
30.) számmal el is érhető az önkormányzati honlap
mindegy, hogy a tulajdonos magánszemély vagy
dokumentum tárának rendelet oldalán:
vállalkozó: magánszemély esetén ugyanis
https://www.tinnye.hu/rendeletek
közművesítettnek minősül az a telek, ahol már a
Lássuk hát, mik a főbb változások:
vezetékes ivóvíz és az elektromos áram rákötési
• Építményadó
lehetőség is rendelkezésre áll, vállalkozás
◦ Az új rendeletből kikerült a
esetén viszont csak az, ahol ezeken felül a
reklámfelületek után ﬁzetendő adó.
szennyvíz csatorna és gázközmű rákötés is
◦ Külön kezeli a magánszemély és vállalkozás
megoldható.
tulajdonában lévő építményeket: míg magánszemély
◦ A beépítetlen telkek építési engedéllyel megszerezhető
esetén 200 m²ig 180 Ft/m², 200 m² fölötti részre pedig
3 éves telekadó mentessége ugyancsak kikerült a
360 Ft/m² ﬁzetendő, addig vállalkozás tulajdonában
friss dokumentumból.
lévő építmény esetén egységesen 200 Ft/m² lesz az éves
• Iparűzési adó
adó mértéke. A 180 m²nél nagyobb hasznos
◦ Állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adó
alapterületű építmények esetén tehát a
mértéke az adóalap 1,8 %ára emelkedik. Ideiglenes
magánszemélyek több építményadót fognak
iparűzési tevékenység adójáról a rendelet nem ír.
ﬁzetni, mint a vállalkozások.
• Idegenforgalmi adó
◦ Számos korábbi kedvezmény kikerült az új rendeletből,
◦ Az adó mértéke a korábbinak több mint
így pl. mostantól a garázs alapterülete nem
kétszeresére, a siófoki szintű 400 Ft/vendégéjszaka/
vonható le az építmény hasznos alapterületéből,
fő értékre emelkedik, de a 75. életévüket betöltött
de a lakók száma sem jogosít többé kedvezményre. Az új
vendégek mentességet kapnak.
rendelet akkor sem kedvez többé, ha a tulajdonos
Cikkünk írásának pillanatáig az új, Krix Lajos polgármester ál
egyedül élő kis nyugdíjas.
tal „közös képviselői akarattal” átdolgozottnak nevezett (de
• Telekadó
egyébként nem minden képviselő által támogatott) rendeletről
◦ Újdonság, hogy januártól a 2500 m²nél nagyobb
csak az önkormányzati közösségi oldalon jelent meg lakossági
beépített telkek után is adót kell ﬁzetni a
tájékoztatás, a hivatalos önkormányzati honlapon nem.
mérethatár fölé eső részre 20 Ft/m² összegben. (* az önkormányzattól való információ szerzés nehézségeiről a 10. oldalon írunk)
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2020 hosszú és nehéz év volt (és még mindig tart). Év
eleje óta több olyan falubelivel beszélgettem, akiknek az
életét, munkáját, mindennapjait valamilyen formában, de
hátrányosan érintette a koronavírus járvány. Akár
közvetlenül a korlátozások révén, akár közvetve üzletileg
vagy munkaügyileg.
Ha Ön is megsínylette a válságot, mesélje el történetét!

Hívjon minket vagy írjon nekünk
és üljünk le beszélgetni!
Email: szerkeszto@czmb.hu
Telefon: +36 30 434 7560
Akár átlendült már a fejleményeken, akár várna még
valamilyen segítségre, mondja el, mi pedig tolmácsoljuk
történetét olvasóink felé akár névtelenül is. Valakinek
biztosan lesz valamilyen ötlete, javaslata vagy épp
megoldása az Ön problémájára. Az is lehet, hogy pont az
Ön esete fog inspirálni mást. Ne zárja le úgy az évet, hogy
eltemeti magában a fájdalmát… vagy éppen diadalmát!

ὤ Iwazaru**

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

CZUCZOR SZABOLCS

Ahogy nagyjából minden alkalommal, e lapszámunk szerkesz
tése előtt is igyekeztünk nagy nyilvánosság előtt bejelenteni a
lapzárta közeledtét. Erről a tinnyei önkormányzatnak, illetve a
képviselőtestület tagjainak külön emailben is felhívtuk a
figyelmét bő egy héttel a határidő előtt. Tettük mindezt azért,
mert úgy gondoljuk, hogy az átlagpolgár nem megy be legalább
havonta a hivatalba megtekinteni a hirdetőtáblát, de a
hivatalos honlapon és a hivatalos Facebook oldalon megjelent
hirdetmények sem feltétlenül jutnak el minden lakoshoz. Ezzel
szemben a Körtvélyes minden háztartásba eljut, ezért
bíztunk benne, hogy az igazán fontos önkormányzati hírek
lakossághoz történő széles körű eljuttatásában majd az
illetékesek élnek a felajánlott (a hivatal számára ingyenes) le
hetőséggel.
Tévedtünk.  Pedig pl. az új adórendelettel kapcsolatban
szívesen vettünk volna egy hivatalos tájékoztatást.

** A három bölcs majom japán közmondásában Mizaru ὤ az egyik
majom, aki eltakarja a szemét és nem látja a rosszat, Kikazaru ὤ,
aki eltakarja a füleit így nem hallja a rosszat és Iwazaru ὤ, aki a
száját takarja el, így nem beszél rosszat. (forrás: Wikipedia)

ÜVEGHULLADÉK-GYŰJTŐ KONTÉNER A POHL-UDVARBAN

CZUCZOR SZABOLCS

Épp csak használni is kéne tudni…
Ahogy az a Depónia Kft. hulladéknaptárában is olvasható a
fejér megyei hulladékkezelő évente több alkalommal (2021ben
négyszer) is elszállítja a tinnyei háztartásoktól a szelektíven
gyűjtött üveghulladékot. Én személyesen még nem éltem ezzel
a lehetőséggel, mert egyfelől több rossz tapasztalatom volt már
a hulladék elszállításának szolgáltató általi alaposságával (nem
feltétlenül tinnyei esetre gondolok), másfelől nejlonzsákba
üveghulladékot a kerítésen kívülre helyezni akár baleset
veszélyes is lehet, hiszen az üveg törékeny, ha pedig eltörik, ak
kor az a zsákot is kiszakíthatja. Azt pedig nagyon szerettem
volna elkerülni, hogy üvegszilánkok kerüljenek akár a kapum
elé, akár az úttestre. A tervem az volt, hogy majd mikor a
vödrökben és masszív ládákban kellő mennyiségben összegyűlt
az üveg és üvegtörmelék, akkor majd egyszer felkerekedem és
lerakom egy megfelelően biztonságos konténerbe.
Nem tartom magam egy figyelmetlen figurának, de csak
most, a napokban tűnt fel, hogy a Pohludvarban is van már
ilyen konténer, mindjárt kettő is.
Mikor azonban belenéztem, némi nemű problémát véltem
felfedezni. A konténerek feliratai szerint a konténerbe csak
üveg kerülhet, a zárókupak (többek közt) már nem.
Ennek ellenére valaki még nejlonzacskót, kupakot, fém italos
dobozt, sőt mikró ajtót is dobott bele.  Mi van?! Komolyan
elvárjuk, hogy a konténerben esetleg szilánkosra tört üvegek
között valaki még a nemtörődömségünk után is válogasson egy
sort? Ennyire ne legyünk már felelőtlenek és gondatlanok! Már
a nejlonzacskót is érdemes megmenteni, hiszen az alkalmas a
műanyag vagy a konyhai szemetesbe tett háztartási hulladék
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12. kép: Depónia üveghulladékgyűjtő konténer felirata (fotó: Czuczor Szabolcs)

összefogására. Ráadásul ingyen! Bár a Körtvélyes 12. (2018/12)
számában olvashattunk erre környezetbarátabb megoldást is.
Fárasztó többlettevékenység az ilyen fajta szelektálás és
szétválogatás? Meglehet. De ha belegondolnánk, hogy a
pezsgős üveg nyakán lévő alumínium fóliát és fém kupakot a
MÉH telepeken, a fajtánként szétválogatott műanyag hulladé
kot pedig a Holofonnál is örömmel átveszik, rájöhetnénk, hogy
a lustasággal és hanyagsággal pénzt is dobunk el magunktól.
Pedig Tinnye nem egy gazdag falu.

Körtvélyes
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REGÉNYES TERMÉSZET CÍMMEL IRODALMI PÁLYÁZAT INDULT

CZUCZOR SZABOLCS

Ifjúsági regényeket várnak a környezetvédelem, a klímaváltozás és az aktív turizmus témájában
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és a Magyar
Írószövetség pályázatot indít a kezdő és rendszeresen
publikáló, 18 életévüket betöltött írók számára. A pályázat célja
olyan ifjúsági regények megalkotása, amik a 10–14 éves
korosztálynak hívják fel a figyelmét a természetvédelem
fontosságára, a klímaváltozás problémájára, miközben a
természet szeretetére, természetjárásra, aktív életmódra
ösztönzi őket, mindezt baráti, figyelemfelkeltő, nem pedig
oktató hangnemben.

• Nevezés ingyenes.
• Minden szerző 1 művel pályázhat.
• A pályázat kiírói a pályázóktól korábban sem nyomtatásban,
sem internetes felületen nem publikált műveket várnak.
A pályázat díjazása:
• 1. helyezett: 5 000 000 Ft
• 2. helyezett: 3 000 000 Ft
• 3. helyezett: 2 000 000 Ft
A pályamunkák beküldésének határideje 2021. május 15.

A pályázat feltételei:
• A pályázó író kezdő vagy rendszeresen publikáló,
18. életévét betöltött személy.
• A pályamunka témája a környezetvédelem, a klímaváltozás és
az aktív turizmus összefüggései.
• A pályamű terjedelme minimum 3 szerzői ív (1 szerzői ív =
40 000 karakter szóközökkel együtt).
• A pályaművek megcélzott olvasói korosztálya és műfaja:
10–14 éveseknek szóló i úsági regény.

A pályázattal kapcsolatos további részletek
Magyarország vonatkozó honlapján olvashatók.

Aktív

A cikk eredetije a

hírportálon jelent meg 2020. november 30án:
https://tinnye.info/

Tudta? Az RSS az egyik legrégebbi és legelterjedtebb technológiája a hírek
elkötelezettség nélküli olvasásának. Kapcsolódjon hírfolyamunkhoz és
valahányszor új cikket publikálunk, személyes RSS olvasója értesíti Önt pont
úgy, ahogy azt Ön kívánja: http://tinnye.info/rssfeed.xml
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Látogassa meg Facebook oldalunkat,
ahol a főbb cikkeinken kívül a környékbeli
oldalak releváns bejegyzéseiről is tájéko
zódhat: https://fb.com/tinnye.info/
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Kedves Olvasónk!
Ahogy azt a Körtvélyes korábbi lapszámában olvashatta, egy újság szerkesztése nem egyszerű és nem is olcsó mulatság. A
cikkek megírása rengeteg idő, munka és türelem. Ezek mégis elviselhetőek, ha tudom, hogy van miért. A pozitív visszajelzések és
a lap átnyújtásakor viszonzott mosolyok ebben erősítenek meg. Ahhoz viszont, hogy a Körtvélyes ne váljon reklámújsággá,
szándékosan nem kerestem meg hirdetőket közvetlenül. Gondoltam, maradjon a lap a tinnyei híreké, tinnyei beszámolókkal és
tinnyei történetekkel tarkítva. A lap kiadását tehát jelenleg saját zsebből, minimális falubeli támogatással, magam finanszírozom.
Ha Ön is úgy gondolja, hogy nemes a cél és van miért tenni, kérem jelentessen meg a lapban fizetett hirdetést vagy vállaljon
részt a Körtvélyes nyomdai költségeiben és a tinnye.info online működtetésében a CZMB Bt. CIB Bank Zrt.nél vezetett

107007637009743851100005
számú bankszámlájára „Körtvélyes támogatás” közleménnyel történő átutalással. Már egy tömb géppapír ára is segítség. 
Olvasóink nevében is köszönöm szépen.
Czuczor Szabolcs, felelős szerkesztő

A szöveg, amit most Ön is olvas, kb. 700 példányban jutott el Tinnye több mint 1800 fős
lakosságához. Ezt a szövegterületet egy olyan valakinek ajánlottuk fel, aki komoly igényt tartana a
nagy nyilvánosságra, azonban lapunk ezen lehetőségével mégsem élt.
Hogy a terület ne vesszen kárba…

…ezúton kívánok
minden kedves Olvasónknak
boldog, békés ünnepeket és
egészségben, vidámságban,
nyugalomban gazdag új évet.
Czuczor Szabolcs

KERES

+36 30 434 7560

Keresek átlátszó, fehér, vi‐
lágos szürke vagy vajszínű
műanyag hullahopp karikát.
Törött is érdekel.
szerkeszto@czmb.hu 
Sok szeretettel várok apró‐
hirdetéseket a Körtvélyes
következő lapszámába.

KÍNÁL

+36 30 434 7560

Ingyen elvihető jó állapot‐
ban lévő három ágú, bronz
színű, fém szerkezetű,
üvegburás csillár.
+36 30 434 7560

Ingyen elvihető 55 cm
nyomtávú, méretarányosan
kicsinyített szekér. Kerti
dísznek vagy gyermek ko‐
csikáztatásra. Dédipapám
keze munkája 60 évvel
ezelőttről.
+36 30 434 7560

Ingyen elvihető 2 db UHF
sávban működő, erősítő
nélküli pillangó antenna.
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