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A NAGYBÖJT

Horgolt fonal babák

Hitélet

GYÖRGY ATTILA

Idén február 17én van hamvazószerda, a
nagyböjt első napja. A katolikus egyház a
nagyböjt negyven napján át készül a
húsvétra. A Bibliában olvashatjuk, hogy
Jézus is elvonult nyilvános működésé
nek kezdetén negyven napra a pusztába.
Mindannyiunk
számára
levonható
következtetés, hogyha elkezdünk, vagy
újra kezdünk valamit, célszerű átgon
dolni az addigi életünket. Csendben,
elmélyülten megfontolhatjuk a hosszabb
távú céljainkat, az ehhez szükséges
teendőinket, megszabadulva a sok
zavaró információtól. Mostanság a
technika jóvoltából olyan mennyiségű
információ zúdul ránk, amely már
nehezíti a gondolkodást. Ha jó
döntést akarunk hozni, ha a
szívünk mélyében lévő hangra is
figyelni szeretnénk, akkor ki kell
kapcsolni a zajt. Az adatok tömege
megzavar, mert nem a saját gondolatok,
nem feltétlenül az igazi értékek síkján
halad az ember. Ne hagyjuk életünk igazi
célját szem elől téveszteni! Teremtsünk
egy kis csendet magunkban is és a
környezetünkben is, hogy mi is helyesen
értékeljük céljainkat!
Negyven napos pusztai imádsága és
böjtje után Jézust megkísértette a sátán.
Kísértések az embert is érik. De, ahogy
Jézus a lelki töltekezés után legyőzte a
kísértőt, mi is ellene mondhatunk a
rossznak. A kísértés hármas formája is
jellemző. Először az evéssel csábította
Jézust a gonosz, másodszor azzal, hogy
ugorjon le a templom tetejéről,
harmadszor a hatalomvágy felkelté
sével próbálkozott. Jézus válaszai
nekünk is példamutatók:
1. kép: Amigurumi technikával készült
horgolt fonal babák
(készítette és fényképezte:
Kiss Marietta)
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1. Nem jó, ha az ember életének a
központi kérdései a vegetatív igények és
azok kielégítései. A mértéktelen
fogyasztás sem magunknak, sem
környezetünknek nem tesz jót, ráadásul
elvonja figyelmünket az igazán fontos,
lelki feladatoktól. Egy ismerősöm több
évtizedes dohányzás után letette a
cigarettát. Győzött. Legyőzte magát, a
kísértést,
jót
tett
magának,
a
családjának, a környezetének.
2. A túlzott önbizalom, az emberi
vagy az isteni segítségbe vetett túlzott hit
is tévutakra visz. Ismerjük a helyzetet,
amikor a haverok azt mondják: menő
vagy, ha iszol még egy pohárral, vagy be
(folytatás a 2. oldalon)

A nagyböjt (folytatás az 1. oldalról)

tudod venni ezt a kanyart még
gyorsabban az autóddal…
3. A harmadikként közölt kísértés
szintén aktuális kísértés. A sátán
megmutatta Jézusnak a világ vala
mennyi országát és azok gazdagságát.
„Mind neked adom” – mondta. Nagy
csábítás a hatalom és a gazdagság, az
országot, a világot birtokolni. Ezért a
sátánnal is érdemes lenne cimborálni?
De akkor kicsúszik a kezeinkből a helyes
értékítélet! A hatalom megszerzésének
az igénye benne van jónéhány
emberben. Pedig ez rengeteg kín és baj
forrása. A hatalom csak akkor értékes,
ha szolgáló hatalommá válik. Bármeny
nyire nagyra tartják magukat egyesek,
csak akkor alkalmasak a hatalom
birtoklására, ha szolgáló szeretet van a
szívükben. Az uralkodás nem öncélú, a
közösség javát kell szolgálnia.
Csöndesedjünk el, figyeljünk az igazi,
lelki célokra! Legyünk jobbak, tegyük
jobbá a környezetünket!
2. kép: Feszület a tinnyei Szent Anna
római katolikus templomban
(fotó: György Attila)
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TE IS KÉTSZER CSENGETSZ?

CZUCZOR SZABOLCS

Interjú Siska Tiborral
Legyen kánikula vagy akár farkasordító
hideg, Siska Tibor és kézbesítő
munkatársai az év szinte minden napján
bejárják Tinnye utcáit. Valahányszor
összefutunk, derűs szóváltás kíséretében
veszem át tőle a levelemet. Az orvosokról
létezik az a városi legenda, miszerint ők
sosem betegednek meg. Vajon a
postásokra is igaz ez, vagy csupán a
mindennapi sétának és kerékpározásnak
köszönhető kicsattanó egészségük?
– Megfázás, influenza... volt velük
dolgod, amióta kézbesítőként
dolgozol?
– Tinnyén 8 éve dolgozom postásként,
előtte – kisebb kihagyással – Solymáron
szintén 8 évig kézbesítettem postai
küldeményeket. Valószínűleg ennek
köszönhető, hogy kb. 5 éve nem voltam
körzeti orvosnál, és kb. 10 éve nem
szedtem be egy szem gyógyszert sem.
Egyszerűen nincs rá szükségem.
– És mindez abból fakad, hogy Te
gyakorlatilag minden nap bejárod
Tinnyét?
– Nem egész Tinnyét, mert ketten
vagyunk, de az én körzetemet – ez 20
kilométer – azt mindennap bejárom,
igen. A Jászfalusi utca, BajcsyZsilinszky
utca vonala tekinthető vízválasztónak,
attól nyugatra lévő rész az enyém, az
attól keletre lévő rész pedig a
kolléganőmé. Korábban a völgyeket is mi
jártuk be, de miután pár évvel ezelőtt
kijött egy ellenőr és megállapította, hogy
a völgyek kerékpárral történő
megközelítése és bejárása életveszélyes,
egy piliscsabai kolléga hozza ki az oda
címzett küldeményeket autóval.
– Számon tartod, hogy napi vagy
éves szinten hány kilométert teszel
a kerékpárodba?
– A napi 15 általában megvan, de ez attól
is függ, hogy melyik utcába érkeznek
aznap küldemények. Egy évben a 3–4
ezer kilométer össze szokott jönni. És ez
csak az a távolság, amit munka miatt
tekerek le. Volt már, hogy tavasztól őszig
hobbi szinten is legalább ennyi tettem a
saját kerékpáromba. Az elmúlt 4–5 évben
ugyan már kevesebb időm van erre, de
előtte nagyon sokat mentem, az ország
minden részébe. Egy ilyen túra pedig
minimum 100 km. Az a baj, hogy most

Körtvélyes

már egyre kevesebb az időm rá, itt van
ugyanis kb. 6000 cserép növényem, 130
db papagájom, velük pedig foglalkozni
kell.

3. kép: A kifejezetten hangos nagy sándorpapagáj

– Igen, amikor az utcádban járok
mindig hallom a Tőletek kiszűrődő
madárcsicsergést. Hogyan jött az
ötlet?
– Kaktuszokat és pozsgásokat kb. 16,
papagájokat 20 éves korom óta nevelek,
ma már őstermelőként foglalkozom
velük. Ez a tevékenység pedig nagyon jól
kiegészíti a mindennapjaimat: a Posta
(folytatás a 3. oldalon)

Hamarosan házhoz
visszük Pilis legjavát!
hellopilis.hu

Hirdetés
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Te is kétszer csengetsz? (folytatás a 2. oldalról)

után én 1 óra körül már itthon vagyok,
így a délutánjaimat már velük töltöm.
Jelenleg 15 különböző fajta papagájom
van a nagyoktól kezdve – amazon
papagáj, nagy sándorpapagáj – a
kisebbekig. Egyikkelmásikkal kiállításon
is jártunk már, sőt nemzeti bajnoki kupát
is hoztunk már haza.
– Van közöttük beszélni képes fajta
is?
– Igen, van kettő olyanom, ami kézzel
nevelt, így ők tudhattak, esetleg most is
tudnának beszélni, de őket is igyekszem
visszavadítani. Ahhoz ugyanis, hogy
tenyészmadarad legyen, ahhoz vad
madár kell. Ha pedig egy madár szelíd,
azaz házi kedvenc, az téged tekint a
párjának, így nem költ.

megválogatni, személyesen megismerni a
vevőimet. Idejöhet hozzám bárki, én a
harmadik mondatból érzem, hogy mit
fog ő vele csinálni otthon. Megkérdezem,
hogy hogy fogja tartani, mekkora kalit
kában stb. és bizony volt már olyan, hogy
egy ilyen beszélgetést követően végül én
mondtam nemet az üzletre. Kereskedőnek
ugyanígy, elvből nem adok el madarat.
– Ez jó emberismeretet feltételez,
amivel a postás hivatás kifejezetten
harmonizál.
– Igen, bár páromékkal rengeteget
járunk kirándulni is, és számtalan helyen
derül ki, hogy ott is van ismerősöm.
– Hát, nem vagy kaktusz
természetű ember, az biztos.
Apropó, kaktusz…
– Nyolcadikos koromban volt egy
nagyobb akváriumom, amiben guppikat
tenyésztettem. Egy kisöreg pedig mindig
jött és átvett tőlem párat, vagy éppen én
vittem át neki őket Perbálra. És az ő
udvarának a sarkában volt egy kis
sziklakert, ami tele volt kaktusszal, ebből
pedig mindig adott nekem néhány kisebb
hajtást. Szegény biztos nem él már, de
áldom a kezét, hogy annak idején belevitt
ebbe a dologba. Biztos örülne, ha tudná,
hogy ma már több mint 2000 fajta
kaktuszt nevelgetek az ő hatására.

– Az akváriumok viszont máig
megvannak.
– Meg, de ez csak hobbi. A halak, a

növények és a madarak olyan hatással
vannak rám, hogy amikor munkából
esetleg idegesen jövök haza, akkor
maximum fél óra a társaságukban és
teljesen megnyugszom.
– Van olyan, hogy a postáról
idegesen jössz haza?
– Sajnos az elmúlt félegy évben egyre
többször. Amikor elkezdődött ez az egész
pandémia tavaly márciusáprilis
környékén, akkor szerintem egy darabig
nagyon jól összehozta az embereket a
bezártság. Ez kb. egykét hónapig tartott,
utána mintha mindenki kifordult volna
önmagából. Az emberek idegesebbek
lettek, nem törődnek a másikkal,
átgázolnak a másikon, és ez nem csak
velem szemben volt tapasztalható,
hanem családokon belül is. Korábban
nagyon kellemesen el lehetett beszélgetni
az emberekkel – ezért is szeretem ezt a
hivatást – az elmúlt egy évben ez
gyökeresen megváltozott.
– Látod esélyét annak, hogy idővel
magához térjenek az emberek a
járványhelyzet okozta fásultságból
és elesettségből?
– Ezt nehéz megmondani, nem vagyok
pszichológus. Szerintem sokkal több idő
kell, hogy visszaálljunk ebből a lelki
mélypontból, mint amennyi idő kellett
ahhoz, hogy belekerüljünk. Sok olyan
tinnyeit ismerek, akit az elmúlt év
nagyon megviselt mentálisan. De tudok
olyanról is, aki pont azért fordult ki régi
önmagából (ugyancsak negatív
értelemben), mert az elmúlt évben
felvitte az Isten a dolgát.
– Mindenkit ismersz Tinnyén?
– Mondjuk, hogy a lakosok 99%át.
Szeretek embereket megismerni. Például
amikor Máriahalmon laktam és Soly
máron postáztam, minden nap stoppal
mentem haza, így volt olyan alkalom,
amikor napi 5 új embert ismertem meg.
Élveztem minden pillanatát.

KERÉKPÁR TURISZTIKAI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

CZUCZOR SZABOLCS

4. kép: Amazon papagáj

– Szelídítést el tudom képzelni, de
vadítani?
– Nem pátyolgatom, nem dédelgetem
őket, hanem hagyom, hogy éljék az
életüket, miközben gondozom, etetem
őket és biztosítom számukra a megfelelő
életkörülményeket. De azt, amit a kisállat
kereskedők csinálnak, hogy egy közepes
méretű kalitkába bezárnak tíz madarat,
amik aztán úgy maradnak akár fél évig
is, mélyen elítélem. 30 éve foglalkozom a
madarakkal, és mindig igyekszem

5. kép: Ember magasságú kaktusz

Sok visszajelzés született, Tinnye kiemelkedően szerepelt
Ahogy azt már több korábbi cikkünkben is érintettük, Tinnye közlekedési infrastruktúrája komoly lemaradásban van, még régiós
szinten is. Vidéki településként a közútjainknak elsősorban a helyiek közlekedését illene előtérbe helyezni, nem pedig az átmenő
autós és teher gépjármű forgalomnak alávetni mindent. Ugyancsak hasznos lenne a kirándulni és pihenni vágyók gyalogos és
kerékpáros közlekedését segíteni, azonban jelenleg ők is főként a forgalmas főutak szélén, esetleg a magánkézben lévő
szántóföldeken át kénytelenek eljutni a környék turista látványosságaihoz. Ahogy azt az elmúlt években megjelent számos
tanulmány, sőt maga a 2020as pandémia miatti korlátozások is világszerte igazolták,
(folytatás a 4. oldalon)
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Kerékpár turisztikai felmérés összefoglalása (folytatás a 3. oldalról)

az elmúlt évtizedek közlekedéskulturális trendje, tehát az autó
központú településfejlesztés és életforma kifejezetten káros és
hosszú távon fenntarthatatlan. Egészségünk és élhető
lakókörnyezetünk megőrzése érdekében tehát muszáj
elszakadnunk a négy kerék igéző monopolista kényelmétől és
nemcsak közlekedési kultúránkat, de életformánkat is ennek
megfelelően kell majd átalakítanunk.
Ehhez azonban szükség van arra, hogy megismerjük saját
és környezetünk hozzáállását a kerékpározáshoz, illetve az
azzal analóg egyéb közlekedési formákhoz. Ennek igényét a
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) is felismerte, és
2020 decemberében meg is kérdezte a régió lakosságát egy
igencsak részletes kérdőív formájában. A felmérés eredményét
természetesen Tinnye Község Önkormányzata
is megkapta, de mivel a tinnye.hu honlapon
elérhető dokumentum különösebb visszhangot
nem kapott, mi most összefoglaljuk annak
tartalmát:
A kérdőívre 1062 válasz érkezett, ami a BÖT lakosságának
1,6 %a. Ez, ha nem is elegendő reprezentatív következte
tésekre, mégis jelzés értékű. Ahogyan az is jelzés értékű, hogy a
válaszadók 8%a Tinnyét jelölte be lakhelyéül. Figyelembe véve
településünk viszonylag kis méretét és lélekszámát (a BÖT
teljes lélekszámának mindössze ~3 %a), ez kifejezetten
örvendetes, és akár jelentheti azt is, hogy a felmérés híre
nálunk terjedt a legjobban. De jelentheti akár azt is, hogy a
felmérés által érintett téma minket érdekel a
leginkább: a tinnyeiek érzik a legnagyobb szükségét a
fejlesztésnek.
A válaszadók jelentős hányada (több mint fele) már most is
rendszeresen kerékpározik, de csaknem háromnegyede
többször is drótszamárra ülne még hétköznapi
utazásaihoz is, ha jelentős fejlődés menne végbe a
kerékpárút hálózatban. Turisztikai célú utazás esetén ez az
arány bő 90%ra nőtt, tehát pihenési célzattal még többen
ülnének kerékpárra.
A felmérés korosztályi eloszlása is különleges: hihetnénk
azt, hogy a régió domborzatának kihívásaival elsősorban a
fiatalok lennének hajlandóak szembenézni, azonban a
statisztika szerint a válaszadók kétharmada 41 év feletti
volt.
Arra a kérdésre, hogy a Zsámbékimedence térségében
merrefelé lenne jó fejleszteni a kerékpáros infrastruktúrát,
több útvonal és települési viszonylat ábrája rajzolódott ki. Ezek
súlya főként a régió belső részére összpontosult, de jól
kivehető a Tinnyét érintő kapcsolatok fontossága is.
Amikor a kerékpárútinfrastruktúra fejlesztendő funkció
inak fontosságát kellett mérlegelni, a szavazatok az alábbi
sorrendet állapították meg a „nagyon fontos” kategóriában:
eljutás a szomszédos településekre (~76 %), túrázás kikapcso
lódási, sportolási céllal: (~73 %), napi közlekedési célok –
munkahely, iskola, ügyintézés – kiszolgálása (~59 %), eljutás a
pár órán belül elérhető turisztikai helyszínekre (~51 %), eljutás
Budapestre (~49 %), eljutás a Balatonra (~25 %).
Összekötve ezt a jelenlegi utazásaink leggyakoribb
indokával (munkába járás) és a manapság legnépszerűbb
utazási eszköz (személygépkocsi) megválasztásával, jól látható,
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hogy már a szomszédos településre való könnyebb és
változatosabb eljutás lehetősége – legyen az akár kerékpárral
vagy tömegközlekedéssel – is óriási előrelépést jelentene a
jelenlegi közúti forgalom mérséklése szempontjából. Ennek
pedig már csak azért is különleges a jelentősége, mert Tinnye a
Zsámbékimedence kapuja. Így elemi érdekünk lenne
meglovagolni a Pilis irányába tartó és onnan érkező turista
forgalom kínálta lehetőségeket.
Végezetül – mivel a felmérés ötletelésre is lehetőséget adott
– íme az összefoglalóban kivonatolt turisztikai javaslatok
(extrém elemeket is tartalmazó) listája a teljesség igénye
nélkül:
• Zsámbékimedence körkerékpárutak
• P+B (Parkolj le és kerékpározz tovább!) parkolók
• Elektromos kerékpárkölcsönzési lehetőségek
• Helytörténeti túrák, borturizmus, borkörutak
• Kerékpáros pihenők, szervizek, biciklimosók, ivókutak, WCk
• KRESZ pályák gyerekeknek
• Kerékpáros büfék
• Erdei trail, crosscountry, downhill, dirt és ügyességi pályák,
vízbegázoló kerékpárút
• Uszodák, strandok
• Munkáltatók, iskolák ösztönzése/támogatása (pl. kerékpáros
oktatás, zuhanyzók, öltözők, tárolók)
• Viadukt nem használt felén pihenő/étterem
• Vadasparkot átszelő kerékpárút szakasz (üvegkerítéssel,
vadátjáróval)
• Vízparti kerékpározás, úszó kerékpárút (pl. a Biaitavon)
• Szurdok áthidalás függőhíddal
• Külön szintű kerékpáros csomópont (spirál rámpával)
• Kerékpáros sztráda Budapestig
• Szalonnasütőhelyek
• Szabadtéri mozi/színház
• Kerékpáros alagút, szintemelkedés helyett
• Tour de Hongrie útvonal a Zsámbékimedencén keresztül
• Sövényből kialakított zöld alagút
• Meredekebb emelkedőn kerékpár felvonó (lásd: Trondheim)
• Libegőn kerékpárszállítás lehetővé tétele
Ahogy erre már a Körtvélyes 18. (2020/11) számában
megjelent Közlekedési reform ötletek c. cikkünkben is
utaltunk, ezek többsége akár Tinnyén is kivitelezhető volna pl.
a jelenleg beépítetlen, elhanyagolt, gazos építési telkek
területén.
Hálás köszönet annak a tinnyei lakosnak, aki
január elejétől ismétlődő átutalások révén havi
1 000 Fttal támogatja a Körtvélyes megjelenését.

ὤ Iwazaru

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Felhívásunk ellenére Tinnye Község Önkormányzata jelen lap
számban sem élt a lakosság tájékoztatásának lehetőségével.
Ennek lehetséges magyarázata Krix Lajos polgármester úr kér
déseinkre adott válaszából derülhet ki a 6. oldalon.
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SP

avagy Sanyi bácsi meséi, 9. rész

Rosszul sikerült utazás
Egyik utazásom alkalmával, a Ferihegyi repülőtérről induló
gép nem érte el a csatlakozást, ami Amszterdamból Durham
be, ÉszakAngliába vitt volna, ahol fiam lakott. Amikor
kiszálltam a gépből az Amszterdami repülőtéren, már a csatla
kozó repülő rég felszállt. Most már mi lesz veled, Sanyi bácsi?
– Kérdeztem önmagamtól. Angolul beszélni persze nem tudok,
abban bíztam, hátha szót értek a személyzettel. Fiam telefonon
történő segítségével valahogy nagy nehezen mégis megértették,
mi a bajom. Próbáltak megnyugtatni és intézkedtek. A
repülőtérhez nem messze volt egy szálloda, ami hozzátartozott,
odáig buszjárat volt, ami félóránként közlekedett. Felszálltam
hát a buszra, utaztam ismét egy ismeretlen világ felé, a
szállodánál hiába kértem a buszsofőrt, segítsen a nyelvbéli
hiányosságomon, mivel nem értettünk semmit egymás nyel
vén, így hát ott hagyott a szálloda recepcióján. Ismét elölről
kezdődött a mutogatás a nyelvi megértésem hiánya miatt. Nagy
nehezen mégis sikerült szót értenünk és megkaptam a 2es
szoba belépőkártyáját, tehát a szoba már biztosítva volt.
Mielőtt azonban felmentem volna a szobámba, azt
mondtam (a recepción, nagyrészt mutogatva), éhes vagyok.
Éhes voltam annak ellenére, hogy az óra mutatója már rég
elhagyta éjfélt, szerettem volna valamit enni. A recepciós
kislány, aki egy tündérke volt a segítőkészségében, azonnal
bekísért az étterembe. Amint az asztalhoz ültem, jött a pincér
nő, egy két méter körüli hölgy, aki az étlapot hozta, és
kedvesen megkérdezte, mit szeretnék enni. Természetesen
angolul. Látva, hogy nem értettem a dolgot, elment és kis idő
múltán visszajött egy tányér vadragu levessel, az ételeket már
meg tudom különböztetni, bármilyen nyelven is főzték, mivel
van némi gyakorlatom a főzési technikában. Amikor a levest
elfogyasztottam, ismét jött a pincér. Látta, hogy az étlapot
bámulom, visszament és hozott egy A4es papírt, amin egy a
péncérnő által rajzolt tehén és egy sertés képe volt. Ekkor már
mindkettőnkön hangos nevetés tört ki, leült mellém és én
rámutattam a marhára. Kis idő múltán jött, hatalmas tálca a
kezében, rajta: marhasült finom szószban, sült burgonya, rizs,
piros cékla és még különböző savanyúság. (Ami nagyon
kiemelkedő volt számomra, fehér házi kenyér. Angliában
általában a vendéglőkben nem igen szoktak kenyeret
felszolgálni.) A pincér sejthette, hogy nagyon éhes és magyar
vagyok, mivel ami a tálcán volt, mindent megettem.
A sok finomsággal, annak ellenére, hogy már jóval éjfél
után volt, jól megvacsoráztam, utána aludtam hajnalig.
Kényelmes volt a szobám, kétágyas, fürdővel és teljes
alsónemű csere lehetőséggel. Reggel korán felkeltem,
megfürödtem és ismét lementem az önkiszolgáló étterembe és
friss finomságokkal kényeztettem el magam, sok jó falatot
ettem, déligyümölcsöket és egyebeket is raktam a tálcámra,
péksütemények, kávé, tea, dinnye felszeletelve, sütemények,
mindenből bőségesen volt. A reggelizés közben észrevettem,
hogy a mellettem lévő asztalnál két színes bőrű rendőr hölgy
reggelizik, és igen csak figyelnek engem, ami fölöttébb
idegesített. Aranyosak voltak, mégis féltek tőlem. Mit
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6. kép: Repülőgép az amszterdami repülőtéren (fotó: contractexec, Pixabay)

csináltam rosszul? Miért bámulnak annyira, kérdeztem
önmagamtól. Amikor elfogyasztottam a reggelim és indultam a
buszhoz a két rendőrnő mellém lépett. Látták ijedtségem,
beszéltek hozzám, természetesen angolul, amiből egy szót sem
értettem. Beszálltak a buszba, de nem tágítottak mellőlem,
tovább beszéltek hozzám. Én ijedtemben a repülőjegyem, az
útlevelem mutattam nekik, ők mondták, hogy okéoké, azzal
tovább tartottak velem egészen a repülőtérig, s ott a beszálló
kapuig kísértek, majd megpusziltak és bájbáj köszönéssel jó
utat kívántak. Én ámulva a csodálattól csak bámultam, ilyen
rendőri megbecsülésről keveset tapasztaltam eddigi életem
során. A rendőröktől mindig féltem. Miért? Nem tudom, szinte
hihetetlennek tartottam azt, hogy ilyenek is léteznek.
Aki még nem utazott repülőn, nem járt repülőtéren,
felszállópályákon, nem tudja elképzelni, egyegy út
szépségeivel együtt mennyi izgalommal is járhat, amíg a gép
landol (fel és leszáll). Én azzal a géppel, amelyen további utat
kellett megtennem, már időben landoltam és késés nélkül
megérkeztem a repülőtérre, ahol a családom már várt. A
gépben volt időm megnyugodni, ismét kerékvágásba jönnöm,
de azért mégsem voltam teljesen nyugodt. Az foglalkoztatott,
mi lett azzal a közel 20 kgos csomaggal, amit a Ferihegyi
repülőtéren feladtam poggyászként, hogy vajon hogy kapom
meg? Most újra szükség lenne az angol nyelvtudásra,
próbáltam érdeklődni, megkérdeztem: a Ferihegyi repülőtéren
feladott csomagommal mi lesz? Nehezen, de megértettek, azt
írták le és nekem átadták, hogy én is megértsem, legyek
nyugodt, délután 4 óráig a csomagot a lakásra küldjük
(sajnáltam volna, ha a sok jó hazai elveszik).
E néha előforduló bakik ellenére azért szerettem utazni,
amikor már erre lehetőség adódott. Lehetőség, vagy talán a
sors azt akarja, hogy értsük meg végre: „nem mind arany, ami
fénylik”, ki kell érdemelni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez
nekem jár. Tisztába kell lenni azzal, hogy az ember mindent,
amit szeretne, nem száll csak úgy galambszárnyakon elénk,
tenni is kell érte valamit. Részemre, amit már többször is
elmondtam, most idős koromban jött el az a lehetőség, hogy
megtehetem, amire régóta vágyom. Utazhatok sokat, hegyek,
tengerek és csodálatos tájakban gyönyörködhetek, megtehetem
azt, amikor szomorú vagyok, megnyugtató egyegy utazás, séta
a természetben. Hidd el, az ember járműveken, akár vízen vagy
levegőben, mindegy, hol utazik is, vagy csak erdőben túrázik,
folyók, patakok mellett sétál, elmereng, velük is lehet
beszélgetni és a rossz emlékek feledése sokkal könnyebb.
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KRIX LAJOS POLGÁRMESTER ÚR TÁJÉKOZTATÁSA

CZUCZOR SZABOLCS

Polgármester úr válaszol
Összegyűjtve a közelmúltban felmerülő néhány (szerintem)
fontos, lakosság által is érdeklődésre számot tartó témát, az
alábbi kérdéseket küldtem el emailben Krix Lajos
polgármester úrnak és Geréb Tünde jegyző asszonynak.
Kérdéseimet igyekeztem könnyen és gyorsan megválaszolható
módon, udvarias hangnemben megfogalmazni:

gyalogszerrel csak tekervényesen vagy a Petőﬁ S. utca mentén,
illetve annak "folytatásában", a Mária utcán át lehet eljutni. Ezek
az útszakaszok éjszaka tökéletesen kivilágítatlanok, ami a
gyalogos forgalom szempontjából nagyon veszélyes. A
Honfoglalás utca közepén van ugyan egy másik keresztutca az Ady
Endre utca felé, de o sincs közvilágítás. Várható‐e a közeljövőben
ezen útszakaszok közvilágítással történő felszerelése?
3.2. Várható‐e, hogy ezekben a mellékutcákban az ELMŰ vagy
az önkormányzat által létesüljenek majd villanyoszlopok?

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony!
A Körtvélyes 2021. februári lapszámában megjeleníteni kívánt
néhány témában kérem szíves tájékoztatásukat:
1. 2021. január 20‐án megjelent a nnye.hu honlapon a tavaly
decemberben a BÖT által végze , a régiós kerékpárforgalmi
hálóza terv készítését segítő lakossági felmérés eredményét
összefoglaló anyag.
1.1. Tanulmányozták‐e ennek eredményét az
önkormányzatnál?
1.2. Látják‐e annak esélyét, hogy a közeljövőben Tinnye és a
szomszédos települései közö kerékpárutak kiépítésére
kerülhessen sor?
1.3. Ha igen, mely települések irányában látják erre a
legkorábban a legnagyobb esélyt?
1.4. Ha igen, milyen forrásokból tervezik ennek a Tinnyére eső
részét fedezni?

3.3. Tud‐e arról az önkormányzat, hogy DIGI K ‐nek a Honfog‐
lalás utcában már kiépíte , de (a közbülső mellékutcákban
villanypóznák híján) a közpon op kai hálózatával össze nem
kötö (ezáltal üzemen kívüli) hálózatrészét ilyen oszlopokon
tudná üzembe helyezni, ezért az oszlopok létesítése több
szempontból is hasznos volna?
3.4. Történt‐e egyeztetés a DIGI K .‐vel és/vagy az ELMŰ‐vel a
fen témában, és ha igen, milyen eredménnyel?
3.5. Várható‐e a közeljövőben a völgyek vezetékes lakossági
interne el történő lefede ségében bárminemű előrelépés
(bármelyik szolgáltató részéről)?
3.6. Mik az aktuális fejleményei a DIGI K . nnyei mobil
átjátszó tornyának létesítésével kapcsolatos megállapodásnak?
Mikor várható a torony üzembe helyezése?

2. A falu mellékutcáinak burkolataival kapcsolatban:

3.7. Várható‐e a közeljövőben érdemi fejlemény a völgyekben
jelenleg szennyvízcsatorna rákötés nélkül működő háztartások
szolgáltatásba kötésének lehetőségéről?

2.1. 2020 nyarán szóba került a királyvölgyi Károly Róbert és
Könyves Kálmány utcák bizonyos szakaszainak belügyminiszté‐
riumi pályázat révén történő felújításának lehetősége. Várható‐
e, hogy ez az ú elújítás a közeljövőben végül megvalósul?

3.8. Ha nem, tervezi‐e az önkormányzat a szennyvízcsatorna
rákötését nélkülöző háztartások anyagi támogatását egy (vagy
több) szolgáltatóval történő települési szintű (pl. átalánydíjas)
megbízási keretszerződés megkötésével?

2.2. Ugyanakkor a királyvölgyi Árpád fejedelem utca a
közelmúltban mart aszfaltos burkolatot kapo . Ez az ú elújítás
milyen megfontolásból és milyen prioritás révén valósult meg?

4. Pályázatok

2.3. Lát‐e esélyt arra, hogy a Damjanich utca a közeljövőben
fókuszba kerüljön ú elújítás témájában?
3. Közművek/közszolgáltatások témájában:
3.1. Jelenleg a faluközpontból a Honfoglalás utcába (és vissza)

4.1. Milyen pályázatokkal kapcsolatos hírekkel (pályázatok
benyújtása, benyújto pályázatok elbírálásának eredménye
stb.) tudnák aktuálisan tájékoztatni a nnyei lakosságot?
Meg sztelő válaszukat előre is nagyon köszönöm.
Üdvözle el:
Czuczor Szabolcs, szerkesztő
(folytatás a 7. oldalon)

ÉV FÁJA 2021 – EURÓPA

CZUCZOR SZABOLCS

A megmérettetés folytatódik
A Körtvélyes 18. (2020. novemberi) lapszámának címlapján szereplő tinnyei Makkfa a 2020as
országos Év Fája versenyen végül nem ért el helyezést, de a verseny nem ért véget: idén
nemzetközi összetettben mérkőzhetnek meg az országos győztesek, így a hazánkat
képviselő 250 éves mélykúti júdásfa. Az viszont, hogy mi nem kerültünk be az országos
döntőbe, még nem jelenti azt, hogy a versenyről, így a majdani Év Fája címről teljesen le
kellene mondanunk, hiszen a versenynek 2021ben is lesz fordulója. Addig pedig, amíg
„honfitársunknak” szurkolunk egy a treeoftheyear.org honlapján
február 28ig leadott szavazattal (eredményhirdetés 2021. március 17
én), gondolkozzunk, hátha össze tudunk dobni a tinnyei Makkfának
egy méltó háttértörténetet az idei versenyre!
7. kép: A tinnyei Makkfa télen (fotó: Pap Tamás Gábor)
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Krix Lajos polgármester úr tájékoztatása (folytatás a 6. oldalról)

Krix Lajos polgármester úr másnap az alábbi emailben
válaszolt:
T. Szerkesztő Úr!
Érdeklődve és ﬁgyelmesen olvastam kérdéseit, melyek felölelik
ado esetben egy falugyűlés/közmeghallgatás témáit is. Én
magam még kétszer ennyi kérdést is fel tudnék tenni, amire ma
még egyikünk sem tudja a választ.
Mindenekelő szeretném Önnek, mint gyakorlo szerkesztőnek
jelezni, hogy ismereteim szerint a Körtvélyes független, közéle és
kulturális lap, melyben még a hitéle el, egészséggel és
környezetvédelemmel kapcsolatos témák is helyet kapnak.
Továbbá azt vallják, hogy a „faluvezetés egyoldalú
kommunikációja helye más utakat fognak járni”. Továbbá azt is
hirde k, hogy a megjelenő tartalom szempontjából is függetlenek
az önkormányza ól.
Javaslom az önmaguk által alkoto szabályokat tartsák is be. Ilyen
szakmai ismereteket „egyébként egy újságírói iskolában tanítják
is!”

További észrevételeim:
‐
az önkormányzatnál elektronikus ügyintézés lehetősége sem
az Mötv. sem pedig az SZMSZ‐ünk alapján nincsen
‐
az Önök lapjával az Önkormányzatunknak nincsen semmilyen
szerződése, mely jogalapul szolgálna a megjeleníte igényeik
kiszolgálására!
‐
részemről egy esetleges válaszadás a felvete kérdésekre
ugyanúgy felve az egyoldalú kommunikáció kérdését és
lehetőségét, mint amit Önök egyébként hirdetnek.
Javaslom kísérje ﬁgyelemmel az önkormányzat honlapját,
valamint a facebook oldalunkat ill. egyéb hirdetményeinket.
Ugyanis az o megjelent információk már véglegesek, megtörtént
eseményeket tartalmaznak. Az önkormányza feladatok
végrehajtása közbeni munkafolyamatok pedig – éppen a
folyamatban bekövetkező változások okán – nem alkalmasak a
lakosság hiteles tájékoztatására, persze ezt Ön is tudja.
Tisztele el:

Krix Lajos

Tinnye Község Polgármestere

A POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÁS MARGÓJÁRA

CZUCZOR SZABOLCS

Azon túl, hogy Tinnye lakossága nevében is nagyon köszönöm az „érdemi” tájékoztatást

Meglepő
polgármester úr azon kijelentése, hogy az
önkormányzatnál elektronikus ügyintézés
nincsen.
Az
önkormányzati
honlapon
(tinnye.hu) ugyanis erre önálló oldal is
született:
• https://www.tinnye.hu/elektronikusugyintezes
De még közérdekű adat megismeréséről szóló oldal is létezik,
ami szerint akár elektronikus úton is benyújthatom az erre
vonatkozó igényeimet:
• https://www.tinnye.hu/kozerdeku
adatokmegismerese

Döbbenetes,
egyben végtelenül megtisztelő polgármester úr elektronikus
levélben küldött válasza. E szerint Tinnyén mégis csak
működik az elektronikus ügyintézés.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy
elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből
nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
2010. évi CIV. tv. 9. §:
Az állami és önkormányza szervek, intézmények, sztségviselők,
a hivatalos és közfeladatot ellátó személyek, valamint az állami
vagy önkormányza többségi tulajdonban lévő gazdasági
társaságok vezetői – a szükséges felvilágosításoknak és
adatoknak a médiatartalom‐szolgáltatók számára, megfelelő
határidőben történő rendelkezésére bocsátásával – a közérdekű
adatok nyilvánosságáról, illetve az információszabadságról szóló
jogszabályok keretei közö kötelesek elősegíteni a
médiatartalom‐szolgáltató tájékoztatási feladatának elvégzését.

Bizonyára tévedtem (nem).

Büszkeséggel tölt el,
hogy míg kérdéseimre már az „igen, nem, talán, nem tudom”
stb. válaszokkal is kibékültem volna, polgármester úr
terjedelmes és kioktató hangnemű válaszlevélben fejtette ki
álláspontját arról, hogy kinek mi lenne a dolga a faluban.

Csalódtam
ugyanakkor polgármester úr indoklásában,
miszerint kérdéseimre azért nem válaszol, mert
lapunknak nincs szerződése az önkormányzattal.
Pedig én őszintén hittem benne, hogy erre a
vonatkozó törvények elegendő jogalapot
biztosítanak számomra:
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2011. évi CXII. tv. 28. § (1):

„Tinnyeikum”?
Egyedülálló ez a reakció a környékbeli települések
polgármestereit tekintve. Ők ugyanis eddig zokszó nélkül
válaszoltak a nemhogy szerződéssel nem rendelkező, de még
csak nem is helyi lakosként küldött megkereséseimre.

Lakosként is szerződéssel kell
rendelkeznem?
Vajon ha nem médiatartalomszolgáltatóként, hanem hétköz
napi lakosként tenném fel a kérdéseimet, akkor nagyobb esély
lyel kapnék választ? Vagy az a gond, hogy többek nevében is
kérdezek? Esetleg a személyemmel van baja polgármester
úrnak?

Körtvélyes
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ZEBRA HELYETT ÖNKORMÁNYZATI NAPTÁR TINNYÉN?

LADÁNYI PÉTER

Nyílt levél Krix Lajos polgármesterhez

Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, tartsa szem előtt, hogy a
jogszabályokat veszélyhelyzetben is be
kell tartani, melyek nem csak jogokat
keletkeztetnek, hanem kötelezettségeket
is meghatároznak.
Felszólítom, hogy ne akadályozza
képviselői
tisztségemből
eredő
feladataim (munkám) elvégzését és
adjon érdemi választ és tájékoztatást az
általam írásban feltett kérdésekre,
többek között az alábbi, 2020. december
30án Önnek megküldött kérdéseimre
is:
„[3.1.1.] Normális esetben az
önkormányza naptár gondolata kedves
és a képviselő‐testület által is
támogatható gesztus le volna a lakosság
felé, de úgy gondolom, hogy nem a
jelenlegi helyzetben.
Polgármester úr mivel magyarázza a
12/2020. (XII.16.) sz. pm. határozat 4.
pontjában szereplő, egyedi készítésű
önkormányza naptárak és azok 751.400
Ft költségének indokoltságát
(szükségességét), miután
– korábban több alkalommal az
önkormányzat ﬁnanszírozásának
fenntartási nehézségeivel indokolta az
általa terveze helyi adóemelést,
– miután ezek az adóemelések végül nem
történhe ek meg a kormány jól ismert
ltó rendelete mia ,
– miközben tudni lehete (november
közepe óta a közbeszéd témája volt és
mára sajnos ez be is bizonyosodo ), hogy
az önkormányzatok 2021. évi iparűzési
adóbevételének felét el fogják vonni, tehát
jövőre további nehézségekkel kell
önkormányzatunknak megküzdeni,
– amikor ebből az összegből több, évek
óta szükséges és az önkormányza
naptárnál egyértelműen hasznosabb célra
lehete volna fordítani?
[3.1.2.] Polgármester úr miért folytat
személyes kampányt közpénzből?
Polgármester úrnak valóban ennyire
fontos a személyes kampányolás ebben a
nehéz, súlyos gondokkal és gazdasági
nehézségekkel teli veszélyhelyzetben?
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[3.2.1.] Kérem polgármester úr részletes
tájékoztatását az egyszerű gyalogátkelő
helyek kialakításának jelenlegi állásáról.
Emlékeztetőül: az év eleji költségvetés
tárgyalásakor merült fel több ilyen (nem
jelzőlámpás) zebra kialakítása, melyek
megvalósíthatósági helyszíneire szakértői
koncepció is születe . Azóta sajnos semmi
hír a fejleményekről.
[3.2.2.] A naptárakra fordíto mindegy
750 ezer forintot miért nem pl. az
egyszerű zebrák kialakítására
fordíto uk? Ebből a keretösszegből több
ilyen is megvalósítható le volna
Tinnyén.”

A koronavírus járvány miatt a Kormány
különleges jogrendet (veszélyhelyzetet)
vezetett be. Mint az köztudott, a
katasztrófavédelemről szóló törvény
szerint ilyenkor a polgármester veszi át a
képviselőtestület hatás és feladatkörét.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy a
polgármester a veszélyhelyzet adta
jogkörénél fogva bármit korlátlanul
megcsinálhat és fittyet hányhat a
jogszabályok betartására, hogy a
nyilvánosságot kizárva egyfajta átmeneti
kis önkényuralmat alakíthat ki maga
körül. Nem! A jogszabály csak átruházza
(azt is csak átmenetileg) a képviselő
testület hatáskörét és feladatkörét a
polgármesterre. Azonban a törvé
nyeket ettől függetlenül be kell
tartani (mint amikor nincs veszély
helyzet), és azok nem csak jogokat
biztosítanak a képviselőtestület hatás
és feladatkörében eljáró polgármesterek
számára, hanem kötelezettségeket is
meghatároznak.

Hivatalos segédlet
2020. november 10én Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár (Belügy
minisztérium) és dr. György István
területi közigazgatásért felelős állam
titkár (Miniszterelnökség) a veszély
helyzettel összefüggésben iránymutatást
(segédletet) adott ki az önkormányzatok
polgármesterei és jegyzői számára.
Ennek tartalmát polgármester úr (és az
ön irányítása alatt működő települési

Körtvélyes

jegyző) is ismerheti, hiszen a segédlet a
rendszeresen megjelenő, nyilvánosan is
elérhető Önkormányzati hírlevél c.
Kiadvány 2020/19es számában is
megjelent, amelyet a polgármesterek és
jegyzők automatikusan megkaphatnak.
https://cdn.kormany.hu/uploads/
document/a/af/af5/
af56f5829f7a57d96b07a2b4ecbec9
12ef59bed7.pdf
A fenti segédlet irány
mutatást ad a veszély
helyzetben
követendő
joggyakorlásra és több
kérdésben foglalja össze,
hogy az önkormányzatoknak (polgár
mestereknek, jegyzőknek) ebben a meg
változott helyzetben hogyan kell
eljárniuk.
Szeretném felhívni polgármester úr
figyelmét a segédletben szereplő néhány
fontos részletre.
1. A polgármester emailben
vagy más módon kikérheti a
képviselőtestület tagjainak véle
ményét. (I.1. pont)
2. A polgármesternek a döntéseknél
figyelnie kell az Mötv. 9.§ és 2.§ (2)
alapelveire: nyilvánosság, szükségesség,
arányosság, joggal való visszaélés
tilalma. Ez leegyszerűsítve azt jelenti,
hogy a polgármester egy személy
ben csak olyan döntéseket hozhat,
amelyek halaszthatatlanok és/vagy
összefüggésben vannak a fennálló
veszélyhelyzettel. (I.5. pont)
3. A döntések előkészítésének módja
cseppet sem változott, veszélyhelyzet
ben is ugyanúgy kell eljárni, mint
rendes körülmények között. Ez
vonatkozik a jogszabályok, pl. az SZMSZ
28.§ és 38.§ által kötelezően előírt, a
döntést
előkészítő
anyagokra
is
(előterjesztések, döntési javaslatok stb.),
amelyeket el KELL készíteni. (I.10. pont)
4. Az önkormányzat működésének
nyilvánosságára vonatkozó jogszabályi
előírásokat (is) be kell tartani. Tehát
nem csak a döntéseket (határo
zatok, rendeletek), hanem azok
előterjesztéseit is közzé kell tenni,
nyilvánosságra kell hozni, még
hozzá a jogszabályok, pl. az SZMSZ
23.§ (2)
(folytatás a 9. oldalon)
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Zebra helyett önkormányzati naptár Tinnyén? (folytatás a 8. oldalról)

pontjának megfelelően, 2 vagy 5
nappal a döntések előtt. (I.10. pont)
Tehát a jogszabályok rendelkezé
seit a veszélyhelyzet során is be kell
tartani. Ennek megfelelően:
– a polgármesternek (ill. irányítása alatt
működő jegyzőnek) a közérdekű
adatkéréseket 15 napon belül telje
sítenie kell: a kért adatokat, dokumen
tumokat ki kell adni (több, egy évnél is
régebbi – többségében nagyon egyszerű
en teljesíthető – adatkérésem teljesítését
várom).
– A polgármesternek és a jegyző
nek 30 napon belül érdemi választ
kell adnia a képviselő kérdéseire
(tájékoztatási kötelezettség). Tegyük
tisztába: ezek a kérdések nem csak
„egyetlen
állampolgár”
kérdései
(ahogyan erről a tinnyei jegyző
vélekedik), hanem adott esetben több
100 választópolgár által megválasztott, a
lakosok, a választópolgárok érdekeit
képviselő
önkormányzati
képviselő
kérdései (több, egy évnél is régebbi –
többségében nagyon egyszerűen meg
válaszolható – kérdésem megválaszo
latlan, ezekre várom a polgármester és a
jegyző válaszait).

– A lakosok közérdekű bejelen
téseit és panaszait ki kell vizsgálni,
és 30 napon belül érdemben meg is
kell válaszolni (többen fordultak már
hozzám segítségért, ill. panasszal, mert
polgármester úr ezt a kötelezettségét
rendszeresen megszegi).
Polgármester úr, kérem, tartsa szem
előtt, hogy a fentiek az Ön
kötelezettségei.
Felszólítom, hogy ne akadályozza
képviselői tisztségemből eredő felada
taim (munkám) elvégzését azzal, hogy
nem adja meg a képviselőknek a kért
adatokat és tájékoztatást, hogy nem
hozza a képviselőtestület tagjai tudomá
sára és nem teszi közzé nyilvánosan a
polgármesteri döntések előterjesztéseit
és egyéb, jogszabályok által előírt
kiegészítő anyagait.
Ne burkolózzon homályba, hanem
hozza nyilvánosságra a döntések előter
jesztéseit is, válaszoljon a megkeresése
imre, és adja meg a képviselői feladataim
ellátásához szükséges általam kért
információt, adatokat és tájékoztatást!
Ezen adatok és információk kizárólag
polgármester úr (vagy pl. az irányítása

ÁRAMSZÜNETEK

alatt működő jegyző) birtokában vannak.
Így nem csak hogy etikátlan, inkorrekt,
jogszabálysértő és az önkormányzatiság
megcsúfolása, ha azok megismerhető
ségét megakadályozzák, de szeretném
emlékeztetni, hogy a fentiek nem
teljesítése
következtében
hivatalos
személyként, szándékos hátrány okozá
sával akár komolyabb bűncselekmény, a
hivatali vagy közérdekű adattal vissza
élés tényállását is megvalósíthatnak,
amelyet a Büntető Törvénykönyv három
évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli
büntetni.

Tisztelt Polgármester Úr!
Ha mindent a falu érdekében és szabá
lyosan végez, akkor miért kell eltitkolni a
nyilvános és közérdekű adatokat?
Várom polgármester úr érdemi válaszait.
Ladányi Péter
megválasztott önkormányzati képviselő
https://ladanyipeter.t19.hu
(Jelen levelemet és hivat
kozott csatolmányait a
blogomon is közzé
teszem.)

CZUCZOR SZABOLCS

Mi okozza őket és mit tehetünk ellenük?
Az utóbbi időben többször tapasztalhatunk településünkön
pillanatokig, esetleg másodpercekig tartó áramkimaradásokat.
Némelyikük olyan rövid, hogy egyáltalán nem, esetleg csak a
lámpák enyhe hunyorgása révén észleljük őket, a picivel
hosszabbak viszont már alkalmasak arra, hogy lenullázzák a
mikrohullámú sütőnk óráját. Utóbbiak nem csak ezért
bosszantóak, hanem azért, mert ezek azok a tizedmásodperc
környéki kimaradások, amik már elegendőek arra, hogy az
elektromos készülékeink tápegységében lévő energiatároló
alkatrészek elveszítsék töltéseiket, így az általuk hajtott
eszközeink (pl. tévé, internetes modem, router, számítógép,
erősítő) lekapcsoljanak. Az egyszerűbb készülékek számára ez
nem jelent különösebb problémát, szerencsés esetben gond
nélkül újraindulnak. Egy munkára használt számítógép esetén
azonban kifejezetten bosszantó lehet, ha az aktuális munkánk
az áramszünet miatt köddé válik, esetleg egy az áramszünet
miatt megszakadt vagy félresikerült mentés miatt az
adattárolónk (merevlemez, SSD) tönkremegy, így több azon
tárolt munkánk is sérülhet.
Az ilyen rövidke áramszüneteknek több oka is lehet,
leggyakrabban az időjárás okozta műszaki hibák állnak a
háttérben. Ilyen pl. a nagyfeszültségű távvezetékeken a téli
hideg okozta páralecsapódás és
(folytatás a 10. oldalon)
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8. kép: Behavazott erősáramú távvezeték (fotó: Trevor M, Pixabay)
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Áramszünetek (folytatás a 9. oldalról)

ráfagyott zúzmara miatti, esetleg az
erősebb széllökések okozta átívelések,
kisülések és zárlatok.
Figyelem! Téli kirándulásaink
alkalmával maradjunk távol a hó
vagy zúzmara födte nagyfeszültségű
távvezetékektől. A téli hidegben
ridegebbé váló és valamelyest
összébb zsugorodó fém vezetékek és
tartó szerkezetük a rájuk rakódó
csapadéktól nagyobb terhelésnek
vannak kitéve, így nagyobb eséllyel
törhetnek el vagy szakadhatnak le.
Az éjszakai sötétben láthatóvá és
hallhatóbbá váló koronakisüléseket
is csak kellő távolságból figyeljük,
soha ne álljunk a vezetékek alá!

9. kép: Koronakisülés egy nagyfeszültségű
távvezetéken (fotó: Nitromethane, Wikipedia)

Ezek a hibajelenségek nagyobb
területeket is érinthetnek, így azt
települési vagy akár régiós szinten is
megérezhetik a fogyasztók. Ha ezek az
áramszünetek
rövidek,
azaz
a
hibajelenség után viszonylag hamar
vissza is áll a szolgáltatás, az nagy
valószínűséggel azt jelenti, hogy a hiba
egy
olyan
szolgáltatói
területen
következett be, amit a szolgáltató
hibavédelmi eszközei és automatizmusai
képesek voltak orvosolni. Ez azonban
nem mindig van így.
Rövidebb áramszünetek otthonunk
ban is előfordulhatnak, ezért ha ilyet
tapasztalunk, érdemes mindig átgon
dolni, pontosan mi is okozhatta azt. A
páralecsapódás vagy egyéb földelési hiba
(pl. fűnyíráskor a vezeték óvatlan
elkaszálása, rozsdásodó mosógép szivár
gása, hajszárító vagy hajsütő lefröcskö
lése, kenyérpirító fém evőeszközzel
történő megpiszkálása, háziállat által egy
vezeték elrágása stb.) miatti áram
szivárgásokat általában az otthoni
kapcsolószekrényünkbe telepített áram
védőkapcsoló, becenevén FIrelé vagy
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érintésvédelmi relé érzékeli, ami
azonban kioldás után úgy is marad. Ez
manapság már szinte minden háztartás
nak kötelező eleme. Ha ilyennel mégsem
rendelkezünk, érdemes utólag beszerel
tetni, mert életet menthet. A FIrelé
lekapcsolódásának hátterében ugyanis
szinte kivétel nélkül érintésvédelmi
probléma állhat. Ha azonban nincs
ilyenünk és mégis pillanatnyi áram
szünetet tapasztalunk, az nem minden
esetben jelenti azt, hogy az azt okozó
hiba rögtön el is hárult. Sőt! Amit egy
külső szemlélő rövid hunyorgásként él
meg, az – érintésvédelmi kapcsoló híján
– lehet akár egy életveszélyes áramütés
is. Ezért jó mindig tisztában lenni azzal,
hogy háztartásunkban melyik családtag
unk hol és mit csinál éppen, illetve hogy
az áramszünet csak nálunk jelentkezett
e vagy tapasztalható volt máshol is, pl. az
utcánkban vagy az egész faluban.
Visszatérve az áramszünet okozta
gazdasági károkra: az informatikai
adatvesztés, hangszórók kipukkanása,
elektromos vezérlésű kazán tönkre
menetele, fűtés kimaradása stb. ellen
érdemes szünetmentes tápegységgel
(angolul Uninterruptible Power Supply,
röviden UPS) védekezni. Ez egy olyan
készülék, amit a szünetmentesíteni
szándékolt fogyasztónk (számítógép,
hűtő, kazán stb.) és a hálózati dugaszoló
aljzat közé illesztünk, a fogyasztó tehát
onnantól kezdve ezen keresztül kapja az

10. kép: Szünetmentes tápegységek a belépő
kategória felsőbb és alsóbb szegmenséből. Balra egy
nagyobb teljesítményű online készülék látható több
akkumulátorral, nagyobb áthidalási idővel, tiszta
szinuszos kimenettel, LCD kijelzővel, összetett
beállítási lehetőséggel, számítógépes kapcsolattal.
Jobbra egy kisebb teljesítményű offline készülék lát
ható, egyetlen akkumulátorral, közelített szinuszos
kimenettel, egyszerű kezelhetőséggel, LEDes jelző
fénnyel, falra szerelhető kivitelben. (fotó: FSP)

Körtvélyes

Támogassa
a Körtvélyest!

HIRDESSEN
LAPUNKBAN
ÖN IS!
további információ:

tinnye.info/media
+36 30 434 7560
elektromos energiát. A készülék lelke egy
viszonylag nagy akkumulátor, amit
normál esetben a vezérlő elektronika
folyamatosan töltött állapotban tart.
Amikor viszont elmegy az áram, egy
villámgyors kapcsoló mechanizmus
bekapcsol egy az akkumulátorról táplált
invertert, a fogyasztót pedig onnantól
kezdve a hálózati feszültség helyett maga
a UPS látja el energiával. Attól függően,
hogy mennyire hosszú áramszünet
áthidalására alkalmas a készülék,
mennyire szabályos kimeneti feszült
séget állít elő a beépített invertere,
mennyire figyel egyéb hálózati zavarok
ra, illetve egyáltalán mekkora teljesít
mény igény kiszolgálása képes, a
szünetmentes tápegységek ára széles
tartományban mozoghat.
Igénytelenebb táplálással is beérő
fogyasztóinkat – mint pl. az internetes
modem, router, hálózati adattároló
(röviden NAS) – akár már a belépőbb
szintű modellekkel is védhetjük, ezek
már 20 ezer forint alatt is beszerezhetők.
Viszont érzékenyebb berendezéseinket –
mint pl. kazán, keringető szivattyú, HiFi
eszközök, asztali számítógép, hűtő –
érdemes a minőségibb modellekre bízni,
ezek már inkább 50 ezer forint felett
beszerezhető gépek. Természetesen mint
sok más területen, a határ itt is a
csillagos ég, főleg, ha teljesítményben
vagy áthidalási időben elkezdenek
megnőni az igényeink.
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NA, FÜSTÖLHETÜNK VESZÉLYHELYZETBEN?
Tinnyén továbbra is

SZABADEUROPA.HU
TINNYE.HU

2021. február 3., 12:58, szabadeuropa.hu:
„Nem teljesíte e Magyarország a légszennyezésre vonatkozó köteleze ségeit az Európai
Unió bírósága szerint. […] A PM10 részecskéknek való tartós kite ség az uniós bíróság
közleménye szerint növeli a szív‐ és érrendszeri, valamint a légzőszervi megbetegedések és
a tüdőrák kockázatát. […] Az EU bírósága mostani ítéletében Magyarországot az előírások
betartására kötelezi. Amennyiben ezt nem sikerül végrehajtani, a köteleze ségszegési
eljárás nyomán az Európai Unió befagyaszthatja a Magyarországnak ju ato források egy
részét.”

2021. február 3., 14:07, nnye.hu:
„[…] a veszélyhelyzet megszűnéséig az avar és ker hulladék égetés szabályai
változatlanul az önkormányzatok hatáskörében maradtak és a helyi rendelet szabályai
alapján lehet eljárni. Tinnye község Önkormányzat Képviselő‐testületének a 13/2008 (XII.
18.) sz. rendelet 5. § 2. pontja alapján a ker hulladék nyíl éri égetése kizárólag hé ői és
pénteki napokon engedélyeze , amennyiben az nem esik munkaszüne napra.”

Hirdetés

Tudta? Az RSS az egyik legrégebbi és legelterjedtebb technológiája az on
line hírek elkötelezettség nélküli követésének. Kapcsolódjon hírfolyamunk
hoz 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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Figyelem!
A Völgylakók Egyesülete
közhasznúvá vált, így 2021.
évben jogosult befogadni
az adóbefizetések

1%-át

.

Ha szeretné, hogy olyan adó
forintok is gyarapíthassák
Tinnyét, amik eddig erre nem
voltak foghatóak, jelezze
szándékát adóbevalláskor a

18942381113
adószám feltüntetésével!

KERES

+36 30 434 7560

Keresek átlátszó, fehér, világos szürke
vagy vajszínű műanyag hullahopp
karikát. Törött is érdekel.

KÍNÁL

+36 30 434 7560

Ingyen elvihető 2021es tinnyei
falinaptár.
+36 30 434 7560

Ingyen elvihető 8 db 2021es (sötétkék)
Depónia zöldhulladék matrica.
+36 30 434 7560

Ingyen elvihető 5000 Ftos ajándék‐
utalvány a HighTech Sportok Bázisába
pl. terepsegwayezéshez.
+36 30 434 7560

Ingyen elvihető 15 %os kedvezmény
kupon a mátrafüredi 4 Évszak Palóc
Bistorantba.
+36 30 434 7560

Eladó egy minimálisan módosított, de
jó állapotú Gigabyte MIB T5140 típusú
monitor tartós PC ház 4000 Ftért.
+36 30 434 7560

Eladó egy két kezes CCFL csöves,
néhány órát futott műkörmös UV lámpa
5000 Ftért.

2020 hosszú és nehéz év volt. Tavaly 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 kezdje úgy a 2021es évet,
hogy eltemeti magában a fájdalmát… vagy éppen diadalát!

Kedves Olvasónk!
Ahogy azt a Körtvélyes 18. lapszámában olvashatta, egy újság szerkesztése nem egyszerű és nem is olcsó mulatság. A cikkek
megírása rengeteg időt, munkát és türelmet igényel. Ezek mégis elviselhetőek, ha tudom, hogy van miért. A pozitív visszajelzések
és a lap átnyújtásakor viszonzott mosolyok, valamint az újonnan megjelenő hirdetők ebben erősítenek meg. Sőt, december óta új
támogatóink is lettek, akiknek hálás vagyok a felajánlásaikért. Sajnos a lap bevételei viszont még így sem fedezik a nyomdai költ
ségeket (e lapszám színes megjelenését a reményteli új év örömére és a lehetséges új hirdetők figyelemfelkeltésért vállaltam be).
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
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