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Szegedi Boszorkánysziget
„Még azt mondják, Szegeden nincs
boszorkány? Pedig annyi, mint réten
a fűszál”
(régi nóta)
Ha már említettem a Boszorkányszige
tet, ismerned kell róla néhány gondo
latot. Valaha a fáma úgy tartotta, hogy
boszorkányok léteztek, akik embereket,
állatokat megrontottak. Ezeket az
úgynevezett boszorkányokat üldözték,
tűzzel, vassal elpusztították, elégették
őket a szigeten. Sokan féltek a babo
nától, a megrontásoktól, hittek is benne,
kíváncsiak is voltak rájuk. Úgy hírlett,
hogy aki szeretné látni a boszorkányokat,
azok karácsony este éjféli misén meg
láthatják, ha lucaszéken nézik őket. A
lucaszéket bárki elkészíthette december
13tól, Luca naptól. Karácsony estéig
kellett elkészülni vele és vinni magunk
kal az éjféli misére. Ott ráállni, és arról
meglátni a boszorkányt. Én sohasem
találkoztam olyannal, aki látott már
boszorkányt. Szeged alsóvárosánál, a
Tisza mellett még ma is ott van az a
sziget, amely neve: Boszorkánysziget.
Szeged gyönyörű város, legalábbis
Nekem az. Gyógyfürdő, Annakút a
gyógyvizével, Kőrösi Halászcsárda Mú
zeum, klinikák, újszegedi gyógyfürdők,
Pikk Szalámigyár. A vár, ahol Rózsa Sán
dor az Alföld betyárja raboskodott,
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TiszaMaros torkolata, Dómtér, a Foga
dalmi templom, Zsinagóga, Kárász utca,
Széchenyi tér, Sóhajok hídja, egyetemek.
Tápé, községház homlokzatán Gencs
madár látható. Tápéról, a gyékény
szövésű híres, régi szép Szegedhez
csatolt faluról, így kezdődik egy nóta:
„Kistápéba két úton kell bemenni,
de szeretnék a rózsámmal beszélni,
télennyáron rozmaringos az ablaka,
jaj de sokat áztamfáztam alatta…”
Több évtizeden keresztül ott laktam,
onnan jártam a hajókat építeni, a sok
tápéi munkatársammal. Nem csak
Szegeden, de bármerre jársz is majd az
életben, mindenütt találhatsz szépeket,
ami kedves emléket produkál számodra,
ki kell tehát használni minden
lehetőséget, amiből tanulhatsz. Jegyezd
meg jól: Lehet örömet szerezni az őszi
alkonyon is, akár a Tisza, a Maros
melletti erdőkben is, ha arra jársz,
amikor hullnak a fákról a sárgult levelek,
„kit erre, kit arra kergetnek a szelek”.
Egyszer Budapesten a Kamara
erdőben sétáltam, elébem hullott egy
tölgyfa levele. Beszélgettem vele,
kérdezem tőle:
– Honnan jöttél, melyik fa nevelt fel, mi
lett a sora a fának, mit csináltak
belőle? Szépséges bútort, a hajók
testének oldalához dörzsfát, vagy talán
koporsót?
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Lehet, hogy valahol az otthon
melegét vitte egy csendes hajlékba, ahol
éppen most várják a karácsonyt és a
forró kályha melegét adja a sok játék
mellett egy örömteli család részére. Vagy
ki tudja, a mai rohanó világban minden
más már, mint volt valaha. Szegények és
gazdagok

(folytatás a 3. oldalon)

Köszönjük azoknak a tinnyei
lakosoknak, akik az áprilisi
szám megjelenése óta
2000, 5000, 5000, 10000 és
10000 forintos egyszeri
támogatással segítik a
Körtvélyes megjelenését.
A közleménybe írt kedves
szavakért külön köszönet. 

. Olvashat gondozott gyepről, vadvirágos rétről, zörgő harasztról és érintetlen erdőről.

Életút interjú (folytatás az 1. oldalról)

világában élünk ma. Várjáke az ünnepeket az emberek
sokasága, sokan tudnake egyáltalán meleg otthont, boldog
karácsonyt rendezni? Elnézném kissé szomorúan a metró
állomásokon a sok hajléktalant, akik az aluljárókban alszanak,
vajon nekik milyen karácsonyuk lesz? Néha pár forintot a
markukba rakok, de mit ér ez, mondd? A Kamaraerdőt hamar
megszerettem, amint Budapestre költöztem, sűrűn kijártam
oda fiammal. Ő futott, én meg sétáltam a lombok alatt.
Bevallom, itt sem tudtam kihagyni a gyermekkori
visszaemlékezés örömét, a természettel való beszélgetést.
Ahogy sétáltam egyik vasárnap, már kezdett alkonyodni, hűvös
szél fújdogált a keskeny ösvényen, ahol sétáltam. Kezemből a
szél kisodorta a falevelet, elköszöntem tőle:
– Menj utadra te is a többi után, biztosan elérsz a végső
célodhoz!
Fiammal nagyon sokat túráztunk Budafokon, a Kamara
erdőben télennyáron, és elmerengtem sokszor az idő múlásán.
Hiába, azért mégis, mindig eszembe jut a gyermekkor, ami
szép volt, ha néha nehéz is talán. Nekem szép volt, mert sokan
voltunk, tudtunk közösen játszani, egymásra vigyázni.
Egymásra vigyázni? Azért ez talán kicsit rázós volt néha, mert
nem mindig sikeredett jól. Történt egyszer, hogy hárman
voltunk odahaza, édesanyánk, Mihály öcskös meg én. Anyám a
kertben szorgoskodott, engem bízott meg, hogy vigyázzak a
négyéves öcskösre. Én palló deszkákból lápot fabrikáltam és a
vízbe tettem. Nem volt túl mély a víz a Porgányban, ami a
kertünk alatt folyt. Én és a kisöcsém boldogan játszadoztunk,
míg egy kis forgószél a rögtönzött lápunkat fel nem borította és

öcsike a vízbe nem pottyant. Én kétségbe esve ordítottam,
rohantam a kert felé, kiabáltam:
– Anyám, Miska belefulladt a vízbe!
Szegény Édesanyám azonnal kezéből eldobta a hagymakaparót
és rohant oda. Szoknyáját felkapta, bele a derékig érő vízbe,
Miskát hajánál fogva kimentette a hideg vízből, hasra
fordította, kirázta belőle a vizet, megnyugodott, hogy ezt a
fürdést Miska élve megúszta. Azok az időszakok a család
részére még nehezebbek voltak a többinél is, talán mert Apám
katona volt, épp úgy, mint idősebb testvéreim. Anyámnak és
nekünk kellett a sok jószággal, a kisebb gyermekekkel,
földműveléssel elboldogulnunk. Azért mégis elboldogultunk,
megvolt a létbiztonság, volt mire alapozni, ismertük az
emberszeretetet, munkanélküliség nem volt, a munka kötelező
volt mindenki számára. Aki nem dolgozott, börtönbe is
kerülhetett.

BESZÁMOLÓ A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓRÓL

1. kép: Boszorkánysziget (fotó: Somorjai Ferenc, Wikipedia)
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2021. június 18.

KÉPVISELŐI GONDOLATOK
Ladányi Pétertől

2021. június 18án pénteken este 18 órakor lakossági tájékoztatóra került sor a
tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán. Krix Lajos polgármester a megjelent
bő 40 fő előtt rögtön a beszéde elején leszögezte, hogy az esemény nem hivatalos
lakossági fórum és nem is közmeghallgatás, amit tehát nem kötnek előírt szabályok,
így jegyzőkönyv sem készül az elhangzottakról. A polgármester bevezetőjében
bemutatta az önkormányzat azon munkatársait, akik az elmúlt másfél évben kezdték
el betölteni jelenlegi munkakörüket, így a pandémiás korlátozások miatt még nem
feltétlenül ismerhette meg őket a lakosság:
• Geréb Tünde, jegyző
• Csordás Gergő, körzeti megbízott
• Kovácsné Anna, külsős műszaki tanácsadó
• Kletner Tímea, igazgatási előadó

Ezúton köszönöm a Körtvélyes szerkesz
tőjének, hogy a polgármester június 18
án megtartott tájékoztatójával kapcsolat
ban a képviselőket is megkereste abból a
célból, hogy a kapcsolódó észrevételeiket
és közzétenni kívánt információikat írják
meg. Az alábbiakban a polgármester
beszéde kapcsán megfogalmazódott
gondolataimat adom közre – ahogyan
gondolom képviselőtársaim is meg fog
ják osztani Önökkel saját véleményüket.

Megemlékezés

Sajnos nem voltunk túl sokan a
polgármester által június 18ára meghir
detett lakossági tájékoztatón. A mintegy
30–40 fős közönség előtt Krix Lajos
kerek egy órán keresztül beszélt (sok
mindenről), de mondanivalója több
esetben kérdéseket vet fel, kiegészítésre
vagy magyarázatra szorul. Bár szinte
minden témához érdemes volna hozzá
szólni, néhány fontosabb dologra
mindenképpen szeretnék reagálni.

Krix Lajos elsőként a koronavírus járvány tinnyei áldozatainak emlékére csendes
megemlékezésre kérte fel a megjelenteket, majd bizakodását fejezte ki a járvány
mielőbbi véget érésében és kitartást kívánt azoknak, akiket megviselt az elmúlt
időszak.
A tájékoztató után megkerestük a képviselőket is, hogy volnae olyan, amivel
kiegészítenék a polgármester által elmondottakat. Visszajelzéseik a beszámoló
mellett és az azt követő oldalakon olvashatók.
(folytatás a 4. oldalon ↙)
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Feljelentés

Krix Lajos büntetőfeljelentést tett

A tájékoztató következő témája a személyes kommunikáció
fontossága és a közölt információ hitelességéért vállalt
felelősség volt. Ezt Krix Lajos a működő közösségépítésre
hivatkozva vezette be, majd elmondta, hogy igyekszik ugyan
felzárkózni, de nem híve annak, hogy az interneten keresztül
ossza meg a kommenteket. Ezután egy idézettel az álhírek
kártékony hatására hívta fel a figyelmet, majd egy jól ismert
népi bölcsességről („nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja”)
jelentette ki, hogy ellentmond a tényeknek. A csaknem 5 perces
bevezető végül egy bejelentésben csúcsosodott ki, aminek
lényege az volt, hogy Krix Lajos első fokon pert nyert Czuczor
Szabolcs ellen. (A polgármester úr által szóba hozott feljelen
tésről, illetve az azt kiváltó okokról a nevén nevezett érintett
Tényleg nem fújja? Tényleg nem zörög? című véle
ménycikkben ír részletesebben a 11. oldalon. – szerk.)

Krix Lajos a lakossági tájékoztató elején büszkén jelentette
be, hogy „pert nyertem Czuczor Szabolcs ellen, első fokon”.
Előzmények: a polgármester még a 2019es választási
kampányban rágalmazás miatt büntetőfeljelentést tett a T’19
es választási csapat egyik plakátja miatt. Az azóta eltelt mintegy
másfél évben több bírósági tárgyalás is volt az ügyben. A 2021.
március 3i tárgyalásra Krix Lajos a T’19es csapat minden
tagját a bíróság elé citálta, így engem is. A tanúvallomásomban
megemlítettem a tinnyei önkormányzat olykor aggályos
működését, mire Krix Lajos a bírósági tárgyalóteremben
ellenem is feljelentés megtételét helyezte kilátásba.
A legutóbbi, 2021. május 25i tárgyalást számomra nem
ismert okból kifolyólag már egy új bíró vezette, aki a tárgyalás
ig el sem olvasta a Czuczor Szabolcs által beadott, a védelméül
szolgáló, így a bizonyítékokat is felvonultató dokumentumot. A
bíró ennek ellenére még aznap döntést is hozott, és első fokú
(nem jogerős) ítéletében elmarasztalta Czuczor Szabolcsot. Az
ítélet és annak indoklása véleményem szerint elfogadhatatlan,
azt nem tartom sem megalapozottnak, sem korrektnek, sem
igazságosnak. Bár már július van, Czuczor Szabolcs még nem
kapta meg az írásos, részletes indoklást. Úgy tudom, hogy
természetesen fellebbezni fog az ítélet ellen.

Különleges jogrend
Ezután a pandémiás időszakban elrendelt különleges jogrend
alatt, polgármesteri hatáskörben meghozott döntések kerültek
szóba. Krix Lajos elmondta, hogy ezek a döntések, határozatok
és rendeletek mind elérhetők az önkormányzat honlapjáról, így
ha valaki kíváncsi rájuk, utólag az összeset megismerheti. A
polgármester örömét fejezte ki amiatt, hogy ennyi kihagyás
után végre folytatódhat a képviselőtestületi munka.

2. kép: A tinnye.hu vonatkozó oldala a polgármesteri határozatokat
listázza 2021.07.11én (fotó: Czuczor Szabolcs)

Ingatlan eladások
A pandémiás időszakban hozott kormányzati elvonások
(iparűzési adó és gépjárműadó) kapcsán Krix Lajos beszámolt
róla, hogy megkezdődött az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok értékesítése. Erre 2021ben nettó 62 millió forint
értékben került sor, amiből 35 millió forint a kormányzati
elvonások miatt keletkező bevétel kiesést hivatott pótolni.

Pilisjászfalu adósságrendezése
Ezt követően a polgármester örömmel jelentette be, hogy Pilis
jászfalu adósságrendezési eljárása a (folytatás az 5. oldalon ↙)
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Teljes körű tájékozódási lehetőség
Krix Lajos szerint „Minden egyes polgármesteri döntés, hatá
rozat, rendelet fent van a honlapon. Aki teljes körűen tájéko
zódni akar, ott mindent megtalál”. Nos, ez csak részben igaz.
A döntések valóban elérhetőek a honlapon, mármint, amiről
egyáltalán született polgármesteri határozat. Ugyanakkor a
döntések előkészítő dokumentumai, mellékletei a honlapon
ritkák, mint a fehér holló. A jegyző szerint ilyet nem is kellett
készíteniük, de a jogszabályokból én mást olvasok ki.
Ugyanakkor álságosnak érzem, hogy polgármesterünk
örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy végre folytatódhat a
képviselőtestületi munka. Ugyanis semmilyen törvény nem ír
ta elő a polgármester számára, hogy a pandémiás különleges
jogrendben kizárólag egyedül döntsön mindenben. Több ön
kormányzatnál a polgármester továbbra is bevonta a képvise
lőket a közös munkába. Kikérte a véleményüket, emailen és
Skypeon egyeztettek, és végül a polgármester (figyelem! nem
a tinnyei polgármesterről van szó) a közösen kialakult többségi
véleményt fogadta el a képviselőtestület nevében és feladat
körében eljárva a veszélyhelyzeti törvény felhatalmazása alap
ján. Ezt a fajta működést több alkalommal javasoltam, de Krix
Lajos ezzel szemben túlnyomó többségében a képviselők kizá
rásával, a döntésbe való bevonásuk, de még csak tájékoztatá
suk nélkül, egy személyben hozta meg döntéseit, még a dönté
sekhez kapcsolódó nélkülözhetetlen adatokat sem tette közzé.
Véleményem szerint egy demokratikusan működő polgár
mester nem így járt volna el.

Telekeladások és kormányzati elvonások
A tinnye.hu honlapon elérhető polgármesteri határozatok
alapján több volt a polgármester által értékesített telkekből
származó önkormányzati bevétel, mint amiről Krix Lajos
beszélt: ha valaki összeszámolja és (folytatás az 5. oldalon ↘)
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végére ért (az ítélet még nem jogerős), megkezdődhetnek a
törlesztések, így az elkövetkező időszakban Tinnyének
kevesebb befizetni valója lesz a közös önkormányzati hivatal
felé.

Költségvetés által nyújtott lehetőségek
A költségvetés kapcsán ugyancsak jó hírekkel szolgált Tinnye
első embere: megnyílik a lehetőség arra, hogy fekvőrendőröket
helyezzünk el, hogy térfigyelő kamera rendszert építsünk ki és
hogy a közvilágítás tekintetében is továbblépjünk. Biztosította
a hallgatóságot arról, hogy ahogy az előző testület is
megvalósította a Királyvölgybéli közvilágítást 20 millió forint
értékben, úgy most Tinnye többi utcájában is pótolva lesznek
az esetleges hiányosságok.

Pályázatok
A pályázatokat érintve a korábbi orvosi rendelő épületének
felújításáról elhangzott, hogy az összesen 36 millió forintos
(ebből 6 millió forint saját rész) projekt részeként a védőnői
szolgálat egy épületbe költözik a rendelővel, ezért lesz az
intézmény neve Egészségház. A polgármester reményei szerint
ez július hónapban átadható állapotba kerül.
Beszámolójában említette az óvodaudvari fejlesztéseket, a
járdaépítéseket és néhány királyvölgyi utca felújítását. Beadott,
de máig el nem nyert vagy függőben lévő pályázatok kapcsán
említést nyert a Damjanich utca aszfaltozása, a Pohl udvarba
tervezett játszótér kialakítása, valamint a Bocskai utcai
buszmegálló és a focipálya közötti járda felújítása. Utóbbi
elnyerése esetén Krix Lajos az így felszabadult, de még
hasznosítható betonanyagból az Ady Endre utca és a
Damjanich utca közötti önkormányzati telken szeretné a
gyalogos átkelést élhetőbbé tenni. Beadott pályázatként lett
még megemlítve a jelenleg orvosi rendelőként működő
védőnői épület felújítása, valamint közterületi kommunális
eszközök (univerzális kis traktor) beszerzésére.

Falukép
A falukép kapcsán Krix Lajos elmondta, hogy képviselőkkel és
önkormányzati munkatársakkal hétvégéken át egyeztettek és
dolgoztak a művelődési házban, így valósulhattak meg a falu
gabion falai, köztük a falu bejáratainál elhelyezett, 37 ezer
forintos egyenkénti anyagárból beszerzett Tinnye feliratok.
Utóbbi bekerülési költségének mértékét azzal illusztrálta, hogy
egy 140 millió forintos útépítéshez képest ez az összeg elenyésző.

3. kép: Gabionból készült felirat Tinnye únyi végén (fotó: Czuczor Szabolcs)

A faluképhez kapcsolódóan a polgármester kitért még az
önkormányzat és a lakos vonatkozó (folytatás a 6. oldalon ↙)
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levonja a befizetendő áfát, összesen nettó 75,3 M Ft jön ki.
A polgármester szerint 35 M Ftos elvonást kellett ki
egyenlíteni az önkormányzati tulajdonú tinnyei telkek értéke
sítésével. Ezt Krix Lajos szerint a költségvetésbe betervezett
35 M Ftos telekeladás jól mutatja, ugyanis csak ezzel tudták a
költségvetés egyensúlyát megteremteni. Egyrészt ez erős
csúsztatás, miután az elmúlt években is mindig be volt tervezve
valamennyi telekértékesítés. Másrészt a költségvetés tervezé
sekor mindig van valamennyi mozgástér, hogy mi tartozik az
önkormányzat kötelező feladatellátásához, és mik azok a téte
lek, amikre azon felül még szeretnénk költeni. Sajnálatos, hogy
a polgármester a döntések többségébe a képviselőtestületet
nem vonta be, pedig megtehette volna.
A pandémia miatti kormányzati elvonás a gépjárműadó
100%át és a helyi vállalkozások által befizetett iparűzési adó
egy részét érintette. De végül a kisebb települések önkormány
zatainak kiesett iparűzési adóbevételét a Kormány döntése
alapján jóváírják. Az elvont gépjárműadó mértéke pedig bár
komoly összeg, mégsem az a nagyságrend, amiről a polgár
mester beszélt (a kieső gépjárműadó bevétel ~6–7 M Ft körül
van).
Helyi adók: Krix Lajos által erre az évre tervezett helyi adó
rendelet változtatást (értsd: adóemelést) a kormányzat egy
tollvonással tavaly év végén eltörölte. Ezt a magam részéről
most lehetőségnek tekintem. Ezzel esélyt kaptunk, hogy a
2022. évre egy igazságosabb adórendeletet alkothassunk.

A közvilágítás hiánya
A Kormányhivatal információt kért a polgármestertől az egyes
tinnyei utcaszakaszokon hiányzó közvilágítással kapcsolatban.
A tájékoztatón Krix Lajos külön nehezményezte, hogy miért
kap ilyen kérdéseket a Kormányhivataltól (azt azonban már
nem említette, hogy az ezzel kapcsolatos lakossági és kép
viselői megkeresésekre évekig érdemi előrelépés nem történt).
A Kormányhivatalnak küldött válaszában Krix Lajos nem
kevesebbet állít, mint azt, hogy a Mária utcában csak „most
kezdődnek el az építkezések”. Pedig már három megépült ház
is a Mária utcára nyílik, amelyből kettő már soksok éve lakott.
Úgy tűnik, Krix Lajos a közvilágítást érintő mulasztását hazug
sággal próbálja palástolni. Szerintem nem helyes, ha egy
polgármester téves információkkal vezeti félre a Kormányhiva
talt. De legalább azt megígérte, hogy az építkezések befejező
déséig ki fog épülni a közvilágítás (de milyen építkezések? Nem
tudok folyamatban lévő építkezésről a Mária utcában).
Az Ady Endre utca perbál felőli (vaksötét) vége szerinte
azért nem probléma, mert ott nincsenek lakóházak. Viszont az
már kimehetett a fejéből, hogy nemrég 8,375 M Ftos összegben,
a Magyar Falu Program támogatásával került felújításra, ill.
épült meg több járdaszakasz, köztük az a máris omladozó szélű
vadonatúj rész, amely az Ady Endre utca ezen sötét végét köti
össze a Damjanich utcával a főút mellett. De ha szükség volt erre
a (gyalogosoknak szánt) járdára, akkor nem kellene az Ady
Endre utcát ugyancsak használó gyalogosokkal is foglalkozni?
A Dankó utca közvilágítása a polgármester szerint szintén
rendben van. Az utcában csak egyetlen lámpatest van az utca
közepén, és szerinte a szomszédos Rákóczi és Kossuth utcákon
lévő világítótestekkel együtt
(folytatás a 6. oldalon ↘)
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feladataira is. Ennek kapcsán közel 200 felszólítást fognak a
közeljövőben eljuttatni tinnyei címekre, ahol felkérik az ingat
lanok tulajdonosait a portájuk rendben tartására.
Hangsúlyozta, hogy ez nem büntetéssel való fenyegetés, hanem
figyelem felhívás. (E nem névre szóló papírok kézbesítése idő
közben megkezdődött. – szerk.)

Építkezések
Az elmúlt két évben jelentős mértékben nőtt az építkezések
száma Tinnyén. Éves viszonylatban ez mintegy 10–10%os
növekedése a jelenlegi háztartások számának. Krix Lajos el
mondása szerint ettől nem kell megijedni, nem válunk várossá,
csupán beépülnek a foghíjas és üres telkek, a telekeladások és
az adóbevételek révén pedig stabilizálódik a költségvetés.

Fekvőrendőrök és térfigyelő kamerák
telepítése
Június utolsó hetében várható néhány mellékutca fekvőrend
őrökkel való felszerelése, így az azokon áthaladó nagy
sebességű átmenő forgalom mérséklődhet majd. (Július 6án a
telepítés el is kezdődött. – szerk.)

„a lámpatestek a teljes utcaszakaszt, jól láthatóan bevilágít
ják”. Persze ez a valóságban sajnos nem így van.
De ne felejtsük el a gyalogos közöket sem, amiken a
közvilágítás hiánya miatt saját zseblámpa (vagy annak használt
mobiltelefon) nélkül éjszaka nagy kihívás közlekedni.

Az orvosi rendelő felújítása (Egészségház)
A 2020ban kötött vállalkozási szerződés szerint az orvosi
rendelő felújításának eredeti határideje 2020. december 31e
volt. Nem sokkal a határidő előtt, 2020. december közepén
módosították a szerződést, így 2021. május 15e lett az új ha
táridő. Azonban az ÁNTSZ június 24i bejárásán újabb felada
tokat írt elő, amelyek miatt a betegellátás sajnos még júliusban
sem fog tudni a felújított Egészségházban újraindulni.
Azonban a felújításra vonatkozó vállalkozási szerződés (az
önkormányzat védelmében) késedelmes teljesítésre vonatkozó
(egyébként szokásos) késedelmi kötbért annak ellenére nem
tartalmaz, hogy a polgármester a június 30i ülésen ezt állította
(a szerződés nyilvános, bárki megtekintheti – én megtettem).
Krix Lajos ezek szerint már nem emlékszik, hogy milyen
szerződést írt alá tavaly októberben. Vajon ez valamiféle
hirtelen emlékezetkihagyás lenne, vagy inkább csak a
polgármester szokásos terelése, ill. a tények meghamisítása?

Feladatlista – a lakosság bevonásával

4. kép: Új építésű fekvőrendőr a Mária utcában (fotó: Czuczor Szabolcs)

Ugyan közbiztonság szempontjából Tinnye szerencsére
nem szorul rá, de az önkormányzat hamarosan megrendel egy
térfigyelő kamera rendszert is, aminek beszerzése a
telekeladásokból valósulhat meg és aminek üzemeltetése az
önkormányzat feladata lesz.

M100
Krix Lajos elmondta, hogy az M100as kapcsán legutóbb
lebonyolított partnerségi egyeztetés folyamán félreértésekre
kerülhetett sor, ugyanis a beérkezett lakossági észrevételek
99%a még mindig arról szólt, hogy „nem akarok ezt”, „nem
akarok azt”. Az viszont, hogy az M100as a jelenleg elfogadott
tervek szerint megépül, a polgármester szerint már egy eldön
tött kérdés. Az egyeztetésre tehát most nem azért került sor,
hogy a már jóváhagyott terveket esetleg újratárgyaljuk, hanem
azért, mert bizonyos műszaki paraméterek megváltoztak.

Augusztus 20.
Mivel a kulturális rendezvények és programok lebonyolítására
félretett 2 millió forint + ÁFA összegű keretéből idén még
egyáltalán nem költött a falu, a polgármester egy visszafogott,
de hosszú idő után kellőképp
(folytatás a 7. oldalon ↙)

6

Olykor parázs viták alakulnak ki a faluban egyegy önkor
mányzati (polgármesteri) lépéssel kapcsolatban. Ilyen volt a
„TINNYE” feliratok megjelenése a faluba vezető utak mentén,
de ide sorolhatjuk az önkormányzati naptárat is: vajon ez
volte az adott pillanatban a legcélszerűbb, legfontosabb
feladat, vagy mehetett volna jobb helyre is a falu pénze?
Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy legyen egy olyan
feladatlista, amelyet a lakosok bevonásával, velük közösen
állítunk össze: mik azok a tennivalók, amik az itt élők számá
ra a legfontosabbak? Ennek érdekében indítottam útjára
nemrég kezdeményezésemet, amellyel a lakosokkal együtt
lesz lehetőségünk összeállítani a településünkön megoldandó
feladatok listáját. Erről bővebben az általam közzétett felhí
vásban és a jelen írásom végén olvashat.

M100as és bekötő út szabályozási tervei
Tinnyén
Az első idei képviselőtestületi ülésen megtudhattuk, hogy a
2019. decemberi lakossági fórum és lakossági egyeztetés
formailag szabálytalan volt (szinte nem volt olyan jogszabály,
amit betartottak volna), de a jegyző azt mégsem érvénytelení
tette. Viszont ez a 2019es egyeztetés is az általa a 2021es
pünkösdi időszakra meghirdetett online partnerségi egyezte
téssel együtt került lezárásra (véleményem szerint szintén sza
bálytalanul). Emiatt a polgármester kijelentése (amit a lakos
sági tájékoztatón és az ülésen is hallhattunk) egyszerűen nem
fedi a valóságot. Mármint az, hogy a 2021. májusi egyeztetésre
kizárólag a tervezők egy kisebb technikai módosítása miatt
(45° helyett 46°) lett volna szükség. A jegyzőt láthatóan nem
zavarta, hogy sem a kifejezetten ilyen egyeztetések szabályait
előíró partnerségi rendeletünk, sem a vonatkozó Kormányren
delet előírásait nem tartották be a
(folytatás a 7. oldalon ↘)
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tartalmas augusztus 20ai programban gondolkodik, de a
keretből még az adventi programokra is szeretne szánni.

Tinnyei focicsapat
Krix Lajos fontos fejleményként jelentette be a Csordás Gergő
vezetésével szervezendő futball csapat tervét. Elmondása
szerint ez nemcsak a pályázatokon való részvétel lehetőségével
kecsegtet, de a helyi és környékbeli fiatalság sportolási lehető
ségeit is nagy mértékben elősegíti. Egyesületi pályázatokból a
focipálya melletti épület is felújítható lehet, így a szükséges
sportszereket is lehetne hol tárolni. Az alapítók jelenleg az
„Üvegtigris FC” nevet fontolgatják.

Településőrség
A tavaly létrejött településőrség is szóba került, aminek
Csordás Gergő és Tóvári Tibor a kulcsemberei. Az új szervezet
működtetését az indokolta, hogy a BÖT (Budakörnyéki
Önkormányzatok Társulása) által Budakesziről alkalmanként
Tinnyére rendelt közterület felügyelő egyszerűen nem tudott
hatékony munkát végezni.

Törvényi megfelelés
A képviselőtestület újbóli munkába állása kapcsán Krix Lajos
felkért mindenkit az önkormányzat működésével kapcsolatos
jogszabályok alapos áttanulmányozására. Elmondása szerint
nem ő vagy a képviselők dolga az, hogy az Állami Számvevő
szék, a Kormányhivatal, a belső ellenőr vagy a jegyző törvé
nyességi megfelelőséggel kapcsolatos munkáját elvégezzék,
majd így fogalmazott:
„Zsigereimben tiltakozom az ellen, hogy más dolgokkal
foglalkozzunk, mint ami a kötelességünk. Lehet azzal
foglalkozni, de a falu ügyeit nem viszi előre.”
Majd „kicsit kiugorva Tinnyéről” újabb bölcsességet idézett:
„Ha mindent törvény szerint csinálna a világ, akkor a
világ nem működne.”
Végül destruktív tevékenységnek és destruktív magatartásnak
nevezte az állandó figyelést, ami miatt szerinte megáll az élet,
és így nem lehet döntéseket hozni.

Rendrakás
Amikor az önkormányzati munka tempóját és a hivatal
munkatársainak terheltségét igyekezett szemléltetni, Krix
Lajos Budakeszihez, Pátyhoz és Budaörshöz hasonlította
Tinnyét. Elmondása szerint itt ugyanazok a feladatok jelennek
meg, mint a nagyobb településeken, azonban a rendelkezésre
álló apparátus, eszközök, lehetőségek és munkaidő jóval
kevesebb. Beszéde végén a polgármester az előző ciklusból
visszamaradt hivatali rendrakás szükségességének és elhúzó
dásának újra és újra felmerülő számonkérését egyetlen
kijelentéssel indokolta: „Volt egy jegyzőm, akiben bíztam.”

Önkormányzati kommunikáció
A polgármester beszéde után a lakosság kapta meg a szót. Az
első (nemrég Tinnyére költözött) kérdező arra volt kíváncsi,
hogy ha a szomszédjától nem hall
(folytatás a 8. oldalon ↙)
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2019. decemberi eljárás kapcsán. Számomra úgy tűnik, hogy a
szabálytalanságok miatt végső soron az M100assal kapcsolatos
teljes helyi eljárás érvényessége és tisztasága vált kérdésessé.
Összességében pedig úgy látom, hogy az M100as és annak
forgalmát Tinnyére és Piliscsabára bekötő út tervezése és a
tervek lakossági egyeztetései kapcsán tett polgármesteri és
jegyzői lépéseket a titkolózás, a nyilvánosság korlátozása, a
szabályok be nem tartása és a véleményüket elmondani
szándékozó lakosok elhallgattatása jellemezte. A problémák
számossága miatt sajnos már azt is nehezen tudom elképzelni,
hogy ez mind a véletlenek sorozata lenne.

Jogkövető magatartás
Egyfajta megvilágosodásként érhette a hallgatóságot a polgár
mester lakossági tájékoztatóján elhangzott kijelentése: „Ha
mindent törvény szerint csinálna a világ, akkor a világ nem
működne.”. Így már számomra egyértelmű és világos, amit
évek óta tapasztalok: a polgármester számára nem fontos, hogy
a törvényeket be kell tartani, és hogy a képviselőtestület
határozatait végre kell hajtani. Ezeket Krix Lajos sajátságosan
(és nagy rugalmassággal) kezeli, ugyanakkor másoknak elő
szeretettel hivatkozik arra, hogy tartsák be a jogszabályokat
(aki látta Dargay Attilától a Lúdas Matyi című rajzfilmet, annak
itt bizonyára eszébe jut Döbrögi uraság „tanítása”: „Itt én
vagyok a törvény!”).
Ugyanakkor a polgármester „zsigereiben” tiltakozik az
ellen, hogy bármelyik lakos vagy képviselő az ő vagy az
önkormányzat munkáját ellenőrizze (azért annyira már nem
volt őszinte a polgármester, hogy megtudhassuk, konkrétan
kire és mire gondol). Annak ellenére jelentette ezt ki, hogy a
polgármesteri beiktatásakor felesküdött arra (eddig már lega
lább kétszer), hogy „Magyarországhoz és annak Alaptörvé
nyéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal
is megtartatom”. Nos, kiderült, hogy polgármesterünk
hogyan vélekedik ezekről. Szerintem nyugodtan sutba
dobhatja ezt az esküjét (is).

„Volt egy jegyzőm, akiben bíztam”
Krix Lajos ezt a kijelentését azzal kapcsolatban tette, hogy
még mindig nem fejeződött be a rendrakás. A jogszabályok
szerint a jegyző felelős munkáltatója a polgármester. Ese
tünkben Krix Lajos 2014 őszétől 2019 őszéig felelős munkál
tatója (főnöke) volt a korábbi jegyzőnek, akivel most takarózik.
Viszont az általa hivatkozott jegyző munkájával és mulasztásai
val kapcsolatban több alkalommal is kapott levelet és visszajel
zést az előző ciklusban, de polgármesterként (még egyszer:
felelős munkáltatóként) akkor mégsem lépett. Most pedig
– lassan két évvel a korábbi jegyző távozása után – még mindig
rá mutogat.

Térfigyelő kamerák
Újfent nem vagyok biztos benne, hogy olyan beruházásról
van szó, ami a lakosság fontossági sorrendje szempontjából
halaszthatatlan. Persze annak mindenki örül, ha jó a közbiz
tonság (és Tinnyén márpedig jó – ezt Krix Lajos is elismerte),
de ha olyan alapfeladatok várnak megvalósításra, mint közvilá
gítás, járható utak, a csapadékvíz
(folytatás a 8. oldalon ↘)
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erről a lakossági tájékoztatóról, akkor egyébként hogyan
értesülhetett volna róla, ha ő nem Facebookozik, nem nézi
rendszeresen az önkormányzat honlapját és valamilyen oknál
fogva nem kapott szórólapot sem. A polgármester tájékoztatta
őt, hogy az online és papír alapú megjelenések mellett a hivatal
előtt kihelyezett vitrines hirdetőtáblákon is megjelent a hirdet
mény. (Ezek felújításáról a Körtvélyes 2021. áprilisi száma is
említést tesz. – szerk.)

Térfigyelő kamerák költségigénye
A térfigyelő kamerák elhelyezkedésével kapcsolatos kérdésre
Krix Lajos elmondta, hogy az egyébként offline rendszer több
kamerából áll majd, amik a faluközpont főutakról megközelít
hető 4 bejáratánál, a faluközpontban és a völgyek bejáratainál
lesznek telepítve. A rendszer beszerzési és telepítési költségét
egy önkormányzati ingatlan eladása fedezi, a fenntartása,
üzemeltetése viszont már nem akkora teher Tinnyének.

Önerős útépítési rendelet
A következő téma a részben vagy teljesen önerős útépítési ren
delet volt. Mediterránvölgyi lakosok ugyanis élnének ezzel a
lehetőséggel, annyira rossz állapotban vannak az útjaik. Geréb
Tünde jegyző asszony elmondta, hogy a rendeletet szeptem
berre tervezi tárgyalni a képviselőtestület.

Új adórendelet felülvizsgálata
A kérdező másik kérdése az eredetileg idén bevezetni tervezett,
de kormányrendelet miatt csak jövőre hatályba lépő helyi
adórendelet esetleges felülvizsgálati lehetőségét firtatta. Értel
mezése szerint ugyanis a rendelet a tinnyei telekméretek
tekintetében diszkriminatív a Mediterránvölgyi ingatlan
tulajdonosokkal szemben. Ennek tárgyalását a jegyző október
re prognosztizálta.

Rókák, kutyák, kihajtás a 102esre
A következő lakos elsősorban azt nehezményezte, hogy az
elmúlt időszakban több olyan kérdést tett fel az önkormány
zatnak, amire azóta sem kapott érdemi választ. Kérdéseit ki
fejtve azonban több, akár más lakost is érintő problémára hívta
fel a figyelmet: kihez fordulhat az, akinek a falu belterületén
portyázó rókák elpusztítják a baromfiját? Ezzel összefüggésben
szabade rókát háziállatként tartani? Mit tehet az a lakos, aki
szomszédja (vagy szemben lakó szomszédja) kutyáitól még a
kapuhoz sem tud kimenni nyugodtan anélkül, hogy azok el
kezdjenek ugatni? Hogyan lehet biztonságosan ki és bekanya
rodni az Ady Endre utcából a Perbáli (102es) útra úgy, hogy
jelenleg az elágazás nem belátható? A kérdésekre Geréb Tünde
válaszolt: a róka által okozott kárt nagyon sajnálja, de önkor
mányzati szinten nem tud érdemben eljárni. A szóban forgó
szembe szomszédnak (aki jogilag nem is szomszéd) a háziállat
ként tartott róka tartására megvannak a hivatalos engedélyei és
hozzájárulásai. A problémát felterjesztette a kormányhivatal
hoz, de válasz ez idáig nem érkezett. Az Ady utcai kijárat belát
hatatlanságával kapcsolatban a polgármester csak annyit tett
hozzá, hogy a jelenlegi kijárat sajnos valóban rossz helyen van,
de mivel az önkormányzat nemrég megszerezte a mellette lévő
háromszög alapterületű régi (haszná
(folytatás a 9. oldalon)
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elvezetése (és még sorolhatnám), akkor nem vagyok biztos
benne, hogy a térfigyelő kamerák beszerzése oly mértékben
halaszthatatlan feladat volna, amit a veszélyhelyzetre hivatkoz
va szintén a képviselőtestülettel történő egyeztetés, és a dön
tésbe való bevonásuk nélkül egy személyben a polgármester
nek kellett megrendelnie. Ráadásul a június 30ai
képviselőtestületi ülésen is kiderült, hogy még nincs tisztázva,
hogy kik és milyen szabályok szerint férhetnek majd hozzá a
kamerákhoz, az általuk rögzített felvételekhez. Tehát úgy
történik a kamerák beszerzése, hogy ezzel egyelőre még senki
nem foglalkozott, és még nem tiszta, hogy kinek lesz rá
lehetősége, hogy többek között a mi kis falunk lakosait ilyen
módon megfigyelje vagy mozgását kövesse.
Ugyanakkor szerintem nem kellően megfontolt gazdálko
dásra vall egy eladott önkormányzati ingatlan árát folyamatos
karbantartást (tehát rendszeres további költséget) igénylő,
gyorsan avuló technikai eszközökre (pl. kamerákra) költeni.
Ahelyett, hogy ezt a bevételt a még megoldandó hosszú távú
(tartós) fejlesztésekre, beruházásokra fordítanánk. Pl. olyanra,
amit ráadásul jogszabály ír elő, vagy amit a lakosok is hosszú
évek óta hiányolnak (pl. közvilágítás kiépítése, Pohl udvar
beépítése, közösségi célú fejlesztése, csapadékvíz elvezetés
javítása stb.).

Települési feladatlista
De hogy ne csak kizárólag a problémákról essék szó, a
június 30ai üléssel kapcsolatban pozitív fejleményről is be
tudok számolni. Egyrészt az adórendeletet a javaslatomra az
eredeti tervhez képest előbb fogjuk felülvizsgálni. Másrészt
ősszel képviselőtestületünk napirendre tűzi kezdeményezése
met, a lakosság bevonásával összeállított települési feladatlista
témáját, melyet fentebb már említettem. A polgármestert júni
us közepén emailen kértem, hogy ossza meg a kezdeményezés
felhívását az önkormányzat facebook oldalán és a tinnye.hu
honlapon, hogy minél több emberhez eljuthasson a híre. Már
július van, de eddig még nem történt meg (a június 30ai
képviselőtestületi ülésen Krix Lajos 1–2 nap türelmet kért,
hogy végiggondolja). Érthetetlen számomra, hogy a képviselők
és a polgármester vajon miért nem válaszolt azóta sem a
kezdeményezés népszerűsítését kérő levelemre. Pedig a nyilvá
nos közösségi feladatlista javítja az önkormányzat működé
sének átláthatóságát, és annak egyértelműen a tinnyei lakosok
(tehát Önök, választópolgárok) lesznek a nyertesei.
A feladatlistához továbbra is szeretettel várom a
lakosok ötleteit és javaslatait. Kérem, éljen Ön is a
lehetőséggel! Már gyűlnek az ötletek, Ön se maradjon
le róla!
Küldje el javaslatait emailen (ladanyi21@gmail.com),
vagy a képviselői blogomon (https://ladanyipeter.t19.hu)
keresztül, vagy akár egy darab papíron, kézzel leírva juttassa el
hozzám. Köszönöm!
Ladányi Péter, önkormányzati képviselő

Köszönjük azoknak a tinnyei lakosoknak, akik az
előző lapszám megjelenése óta további 1000 és
2000 Ftos ismétlődő támogatással segítették a
Körtvélyes megjelenését. 
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Beszámoló a lakossági tájékoztatóról (folytatás a 8. oldalról)

laton kívüli) temető tulajdonjogát, testület elé viszi a kijáratnak
a terület másik oldalára történő esetleges áthelyezésének lehe
tőségét. A kanyar bozótmentesítésének javaslatára Krix Lajos
arra figyelmeztetett, hogy a terület adásvétele még nem fejező
dött be, ugyanis a korábbi tulajdonos (Református Egyházköz
ség) a kifizetés ellenére sem végezte még el a régi temető kipu
colását, de jelenleg amúgy sincs erre eszköze egyik félnek sem.

Turistautak Tinnye körül
A következő felszólaló turistautak Tinnye körüli létesítésének,
illetve az M100as bekötőútjának nyomvonala körüli erdősáv
telepítésének lehetőségeiről érdeklődött. Utóbbi felvetését
azzal nyomatékosította, hogy erdő telepítésére Európai Uniós
pályázatokon lehet komoly támogatást nyerni. A turistautak
lehetőségének felvetésére Kovácsné Anna, műszaki tanácsadó
válaszolt: mivel az érintett területek többsége nem önkor
mányzati hatáskörben van, és mivel turistautat is csak
szakhatóság jelölhet ki, az önkormányzat tehetetlen. Javasolja
azonban, hogy Tinnye lakossága hozzon létre egy környezet
védelmi egyesületet, keresse meg az érintett ingatlanok tulaj
donosait és velük együttműködve adjanak javaslatot a
különböző gyalogösvények kijelölésére.
Valamelyest témánál maradva a műszaki tanácsadó azt is
elmondta, hogy ha valakinek olyan műszaki gondja van, amire
hatósági engedélyt, azaz építési engedélyt kell kérni, az ne az
önkormányzathoz forduljon, hanem közvetlenül az illetékes
építési hatósághoz.

Mi készül a Pohl udvarban?
– hangzott el a következő kérdés. Krix Lajos elmondta, hogy a
benyújtott játszótér pályázat előkészítésével egyidejűleg egy
olyan szabadtéri sportparkot tervez oda az önkormányzat, ami
nemrég Pilisjászfalun is létesült (lásd Körtvélyes 2021. áprilisi
számot – szerk.), ezt azonban Tinnye nem vásárolja, hanem
használtan bérli majd.

Művelődési ház rendbetétele
Arra, hogy mikor lesz ismét fogadóképes a művelődési ház,
Krix Lajos elmondta, hogy a balesetveszély elkerülése
érdekében többféle beltéri bontási munkálatot elvégeztek már
(felszedték a régi padlót és lambériát), de új anyag
beszerzésére azért nem kerülhetett még sor, mert az a cég, aki
Rajzolsz? / Szobrászkodsz? / Írsz? … ALKOTSZ?
Megmutatnád Tinnyének és a nagyvilágnak?
Küldd el nekünk!

A

Körtvélyes
bemutatja!
további információ:

http://tinnye.info/alkotok/
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az Egészségházban is dolgozik, nem tud ajánlatot adni a
gyártói árak állandó változása miatt. De a kérdezőt a
polgármester megnyugtatta, jövő nyárra egészen biztos, hogy
fogadóképes lesz a művház.

Garancsi út későbbi lassítása
Az esemény utolsó kérdése a 1133as (Garancsi) út hírhedt, 40
km/hás korlátozású éles kanyarjáról szólt: vane az önkor
mányzatnak ráhatása arra, hogy a majdani M100as megépül
tekor itt megnövekedő forgalom ne okozzon jóval több
balesetet, mint ami már ma is legalább hetente bekövetkezik?
A polgármester erre nemlegesen válaszolt, de véleménye
szerint a projekt felelősei, tervezői és kivitelezői megfelelő
módon kezelik majd ezeket a problémákat. Ezek a felvetések
ugyanis már a korábbi, NIF Zrt. által tartott lakossági fórumon
is elhangoztak.

A KÖRTVÉLYES BEMUTATJA

FAZOL

Tenerife
A közeli égbolt alatt
Fényesőben szikrázunk
Érzékeink bizonytalanok
Nem csoda, hisz nyomás alatt vagyunk.
Nagy a nyomás. Odafent izzó sziklák
Csak fürdenek a sárga porhomályban
Hegyek, akik nem hívnak. Távoliak!
Odalent a kék horizont van,
az óceán, mint a sárkánylikőr, olyan:
Ringat egyszer, máskor enervál és elnyel.
Várunk egy fuvallatra, talán most meglesz.
Enyhülést érzünk, de becsap a képzelet.
Rohanni kéne a sötétkék mélybe,
De az jéghideg, vissza a forró napfényre!
Hőség van, az ültetvények némán tűrnek.
Fellesnek a napra,
Fegyelmezettek ősidők óta.
Vedd példáját a kaktusznak,
Meg a növényeknek, kik fűszeresen illatoznak!
Ők a sziget urai s tudják ezt jól,
Kimaradnak az ideoda rohanásból.
Gyökeret eresztettek és nem mozdulnak,
Hideget, meleget zokszó nélkül bírnak,
Mi pedig hol itt vagyunk, hol ott,
A sziget mégsem idomul.
Tudva mindezt Tenerife fent és lent
Csak vidáman figyel minket, nyomás alatt lévőket
Magabiztos, türelmesen vár,
És tessékeli a vendéget.

Körtvélyes
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5. kép: A 3715 méter magas Teide Tenerife szigetén (fotó: corpol_8, Pixabay)

ROVARHOTEL ÉS MÉHLEGELŐ…

Ezzel egy időben számos helyen olvasni olyan kezdeménye
zésekről,
amik a beporzáshoz nélkülözhetetlen rovaraink és azok
…vagy tiszta udvar, rendes ház?
élőhelyeinek megóvását, illetve rehabilitálását tűzik ki célul.
Az utóbbi időben többször vívódom magamban. Egyfelől Ilyen például a rovarhotel. Ha falusias vagy zöldövezeti lakóhe
végtelenül irigy vagyok azokra, akiknek üde zöld pázsit ékesíti lyünkön alaposabban körülnézünk, észrevehetjük, hogy züm
a kertjét, és én is vágyom egy olyan udvarra, ahol mezítláb mögő szomszédaink igyekeznek megtalálni otthonunk szűkebb
tudok végigsétálni a hűvös, párás gyepen. Ahol sima a talaj, réseit és hézagjait, esetleg ők maguk építenek egyegy elhagya
nincs szúrós, karcolós gyom, csak friss, puha fű. Másfelől tottnak vélt sarokban saját odút. Sokan ezt nem nézik jó szem
viszont összeszorítom a fogam, amikor végiggondolom, hogy ez mel, és amint meglátják vagy csak meghallják az új szomszéd
közeledtét,
libabőrös
hadonászásba
mennyi munkával, locsolással, ezáltal
kezdenek. A rovarhotel olyan széltől és
pénzbeli ráfordítással jár. Sokak szerint
csapadéktól védett lukacsos oldalú
a homogenitást garantáló, mármár
tákolmány, ahol a rovarok irányított
monokulturálisnak tekinthető pázsit
módon (értsd: oda, ahova a hotelt
valójában természetidegen, amiből a kí
telepítjük), a kert vagy a ház
nos gondossággal kialakított néhány száz
meghatározott részén képesek meg
négyzetméternyi terület kizárólag egy
pihenni, sőt akár hosszabbrövidebb időre
valakinek kedvez: nekem, embernek. A
is fészkelni.
rovarok és madarak mind hoppon
Egy rovarhotel elkészítéséhez számos
maradnak, hiszen számukra a fű között
vajmi kevés virágpor vagy bogár terem.
nyersanyag felhasználható: lukacsos
Gyakorlatilag egy olyan mesterséges
tégla, repedt vagy lukacsosra furkált tus
oázist hozok így létre, ami az én
kók, egymáshoz illesztett bambusznád
darabkák… Az építmény célja az, hogy
szépérzékemet táplálja, semmi mást.
akiket otthonunk körül nem szívesen
Egy nagyobbacska udvar füvesítése
látnánk, azok olyan helyen találjanak
és frissen tartása ráadásul havonta több
nyugalmat, ahol biztosan nem zavarjuk
tíz köbméter vizet igényel, amit
egymást (pl. a kertünk végében).
néhányan fúrt vagy ásott kútból, de
Egy másik kortársnak tűnő, azonban
sokan csak a városi vízhálózatból tudnak
6. kép: Házi készítésű rovarhotel Tinnyén
(fotó: Cseh Balázs)
már a 70es években is méhészeti
kinyerni. Azonban pont az elmúlt napok
szakkönyv címlapján megjelenő fogalom
kánikulája idézte elő a magyarországi
vízművek, így a Tinnyét is ellátó DMRV Zrt. bejelentését, a méhlegelő, ami gyakorlatilag nem más, mint egy olyan füves
miszerint a hőség miatt a régióban kritikus mértékűre terület, ahol a gyomirtás, az erőltetett füvesítés, és a rendszeres
emelkedett a vízfogyasztás, az ivóvíz tároló medencék fűnyírás is elmarad, sőt a rét vadon elszaporodó növényeit
hagyjuk virágozni, így téve lehetővé, hogy a környék szárnyas
vízszintje pedig jelentősen csökkent:
rovarai a vadvirágok nektárjából „legelhessenek”, földönfutói
pedig a megnőtt „gaz” árnyékában randalírozhassanak. De a
A rendkívüli kánikulai időjárási körülmények közö a Duna
tápláléklánc ismeretében elmondható, hogy nem csak az
Men Regionális Vízmű Zrt. az összes ivóvíztermelő vízbázisát,
aprónép jár jól ezekkel a rétekkel, hanem a rájuk vadászó
egyéb technikai berendezéseit maximális kapacitással
szárnyasok és ragadozók is.
működte e és működte .
És itt máris visszakanyarodnék a cikk elején említett
2021. június 21‐én a reggeli órákban az eddigi napokhoz képest
dilemmára,
amiben azon tipródtam, vajon mivel teszek jobbat
tovább növekede a vízfogyasztás.
a
környezetemnek,
embertársaimnak vagy éppen saját
Az ivóvíztároló medencék szintje jelentősen csökkent.
magamnak? Azzal, ha hagyom, hogy a vadvirágos rét a maga
Az alapvető ivóvízigények kielégítése érdekében – kiterjedt
természetes biodiverzitása (biológiai sokfélesége) révén
vízhiányok elkerülése vége Társaságunk felszólítja a
fejlessze ki saját, többek közt vízmegtartó életközösségét, hogy
Felhasználókat, hogy a LOCSOLÁST, az AUTOMATA ÖNTÖZŐ
így akár városias környezetben is lehetővé tegyem a méhek
RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉT, a HÁZI ÚSZÓMEDENCE TÖLTÉSÉT,
egyébként egyre szűkösebbé váló életterének megtartását?
és egyéb nem lé ontosságú vízfelhasználást a kánikula időtarta‐
mára szüneteltessék!
Biztosítva ezzel madarak, esetleg rágcsálok, csúszómászók és
kistestű ragadozók fennmaradását is? Vagy inkább azzal, ha a
Vác, 2021. június 21.
vadvirágok elburjánzásától, azok allergén hatású pollen
Segítő együ működésüket köszönjük!
szórásától, vagy az imént említett vadászok megjelenésétől
DMRV Zrt.
tartva hetentekéthetente lenyírom a füvet, sőt, időjárás álló
fűmaggal gyepesítem a területet, amit aztán rendszeres
És miközben a szolgáltató I. fokozatú vízkorlátozást rendelt el, időközönként locsolnom kell, hogy ki ne száradjon?
Az igazság valószínűleg az arany középút lesz, ahol a kecske
a zsúfoltabb nagyvárosok, de még az agglomerációbéli Tinnye
is kétségbeesetten próbálja locsolással és párakapukkal (méh, bogár, madár) is jóllakik és a káposzta (tiszta udvar,
rendes ház) is megmarad.
klimatizálni köztereit, hogy elviselhetőbb legyen a meleg.
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TÉNYLEG NEM FÚJJA? TÉNYLEG NEM ZÖRÖG?

CZUCZOR SZABOLCS

Mármint a szél meg a haraszt? — Véleménycikk
A 2021. június 18ai önkormányzati tájékoztatón Krix Lajos
polgármester fontosnak tartotta önkormányzati hírként
bejelenteni, hogy első fokon bírósági pert nyert ellenem. Mivel
az ítélet nem jogerős, ezért úgy gondolom, hogy a „nyerés”
enyhe túlzás, az viszont tagadhatatlan, hogy magánvádlóként
tett bejelentése lehengerlően hangzott egy egyébként lakossági
tájékoztatást célzó önkormányzati rendezvényen.
Emlékeztetőül: az ügy még 2019 októberében pattant ki,
amikor az akkor T'19 néven alakult választási csapatunk egyik
plakátján olyan szöveg jelent meg, amit Krix Lajos a személyé
nek lejáratására alkalmasnak vélt, ezért rágalmazás miatt fel
jelentést tett ismeretlen tettes ellen. Mivel ezen a közös kiadvá
nyunkon én lettem feltüntetve, mint kiadásért felelős személy,
ezért én lettem a feljelentés első számú gyanúsítottja. Itt je
gyezném meg, hogy választási kiadványon a kiadásért felelős
személy megjelentetése jogszabályi előírás. Krix Lajos egyetlen
kiadványán sem volt feltüntetve ez az információ. Mi kínosan
ügyeltünk erre, ahogy arra is, hogy a kialakított plakátok
szövege a tényszerűség minden kritériumának megfeleljen.
A lakossági tájékoztatón polgármester úr a „nem zörög a
haraszt, ha a szél nem fújja” szólást idézte, majd hangsúlyozta,
hogy ellentmond a tényeknek. Vizsgáljuk hát meg azt a szél
járást a 2014 utáni önkormányzati események tükrében!

1. Átminősítés egy vállalkozás kedvéért
2015ben lakóházak közvetlen közelében lévő falusias
lakóövezetű besorolású telkek lettek átminősítve gazdasági és
szolgáltató övezetté azért, mert egy vállalkozó ott házi sörfőz
dét kívánt létrehozni. A lakosság tiltakozása ellenére az átmi
nősítés megtörtént, érdeklődésre azonban a polgármester nem
kívánta felfedni a vállalkozó kilétét. A sörfőzdéből végül nem
lett semmi, és az átminősítés átgondolatlanságát jelzi az is,
hogy Krix Lajos a 2/2021. (I.26.) sz. polgármesteri határozatá
ban már „Elfogadott” státuszba sorolta a sörüzem által érintett
ingatlanok lakóövezetté történő visszaminősítésének igényét.

2. Telekeladások értékbecslés nélkül
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítése az
előző önkormányzati ciklusban (2014–2019) sokszor érték
becslés nélkül történt. Az értékesítésről szóló döntések sok
esetben sietve összehívott rendkívüli képviselőtestületi
üléseken lettek meghozva.

3. Újabb eladások testületi döntés ellenére
A képviselőtestület 2019ben döntést hozott arról, hogy az
önkormányzati telekeladásokat felfüggesztik és a település
honlapjáról az eladó ingatlanok meghirdetését eltávolítják
mindaddig, amíg az ingatlanvagyon hasznosítási koncepciót a
testület meg nem tárgyalja, el nem fogadja, és amíg az
eladandó önkormányzati telkek független értékbecslése el nem
készül. A koncepció azóta sem készült el, azt a képviselő
testület azóta sem tárgyalta, így nem is fogadhatta el. Krix
Lajos a fentiek ellenére 2020ban 3 telek eladását is
előterjesztette, amiket 2021ben további 8 ingatlannal együtt, a
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különleges jogrendben foglalt felhatalmazással élve polgár
mesteri hatáskörben, a képviselőtestület tájékoztatása nélkül
értékesített. Bár a júniusi lakossági fórumon Krix Lajos azt
állította, hogy a honlapon minden elérhető, jelen cikk írásakor
a tinnye.hu dokumentumtárában csak a határozatok rövid
szövege olvasható előterjesztés, szerződés és értékbecslés
nélkül (ezeket elvileg mind közzé kellett volna tenni).
Félreértés ne essék: az, hogy az üres telkek gazdára találnak
és a falunak ebből bevétele származik, jó dolog. De miért nem
lehet nyílt lapokkal játszani, a képviselők (ezáltal a lakosság)
előzetes bevonásával? Miért csak utólag tájékozódhatunk a
polgármester „ráutaló magatartással” újraindított telekeladási
projektjéről?

4. „Közösségépítés”
Egy 2019 tavaszi testületi ülésen Krix Lajos bejelentette, hogy
egy későbbi közmeghallgatáson olyan statisztikákat kíván
bemutatni a lakosságnak, amin összehasonlítja, hogy hány
folyóméter közút jut egy lakosra Tinnye ófalujában, illetve a
völgyekben. Ez az arány a számítása szerint akkor 100szoros
(4 méter a 400 méter ellenében) volt. Véleményem szerint ez a
fajta összehasonlítás a már akkor is kézzel fogható ellenséges
kedést tovább szíthatta volna a két övezet lakosai között. A völ
gyek infrastruktúrája ma még jóval fejletlenebb, ritkábban is
lakják a faluközpontnál. Természetes dolog, hogy így egy völgyi
fejlesztés egységnyi lakosra számítva többe kerül. Ennek hang
súlyozása azonban nagyon nem segíti a közösségépítést. Ezt
akkor levélben is megírtam a polgármesternek, szerencsére
nem is hangzott el a közmeghallgatáson.
A képviselőtestület 2020 márciusában határozatban
döntött arról, hogy a református temető melletti nyárfasor
rendbetételéről szakértőtől kérjen be írásos szakvéleményt. Ez
nem készült el, a nyárfasort pedig a határozatra hivatkozva áp
rilisban kivágták. Októberben a szakvélemény beszerzéséről
hozott márciusi határozat „megvalósult” státuszúnak lett
elkönyvelve, de a polgármester a képviselőtestületi ülésen is
elismerte, hogy a határozat ellenére szakvélemény nem készült,
tehát a határozatot nem hajtották végre. A szó nélküli fakivágás
persze a lakosság körében is komoly felbolydulást keltett.
Az Ady Endre utca és a 102es út találkozásánál lévő régi,
használaton kívüli temető adásvételi szerződése szerint az
önkormányzat úgy vásárolta meg az ingatlant, hogy annak
„temető funkcióját tekintve nem lehet átminősíteni”. Ennek
ellenére a június 18ai lakossági tájékoztatón Krix Lajos azt
vetette az eladó szemére, hogy az nem szállította el a régi
sírköveket és nem pucolta ki a területet. Pedig az ingatlan
melletti elágazás balesetveszélyességének elkerülése érdeké
ben egyszerűen csak kilátást kellene biztosítani a ki és beka
nyarodók számára, de erre elmondása szerint nincsenek
eszközök és emberek. Szerintem viszont erre még lakossági
összefogás szintjén is volna érdeklődés vagy vállalkozói kedv.
És ha már közösség: vajon a völgyek és a Garancsitó is kap
majd gabionból készített településnevet, vagy Tinnye csak a
faluközpontból áll?
(folytatás a 12. oldalon)
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5. Indoklás nélküli előterjesztés erdők és
hétvégi telkek átminősítésére
2020ban tinnyei ingatlanok (köztük ~20 hektárnyi erdő) át
minősítését célzó polgármesteri előterjesztés látott napvilágot,
ami teljes mértékben nélkülözte a szakmai, gazdasági és társa
dalmi hatásvizsgálatokat, így a lakosság, de még az önkor
mányzati képviselők sem lehettek képben ennek indokoltságá
ról és lehetséges következményeiről. Az előterjesztett átminő
sítésekről végül a testület nem döntött, de azóta sem tárgyalta.

6. Nyilvánosság kizárása, nyilvános adatok
visszatartása
A korábbi önkormányzati honlap 2019 végi tönkremenetele óta
számos, korábban elérhető anyag a honlap megújulása ellenére
máig elérhetetlen (pl. korábbi határozatok).
Több lakossági fórum és testületi ülés jegyzőkönyve és
rögzített hanganyaga nem kikérhető.
Több, az M100as terveinek bemutatását célzó lakossági
fórum nem volt sajtó nyilvános. Így arról (a megjelent pár száz
főn kívül) Tinnye lakosságának nagy része ki lett zárva.
A 2019 végi partnerségi javaslatok elérhetetlenségét Krix
Lajos azzal indokolta, hogy azok anonimizálása még nem tör
tént meg. A javaslatok végül egy évvel később mégis a szemé
lyes adatokkal együtt kerültek ki az önkormányzat honlapjára.

7. Lakossági vélemények elhallgattatása
2017ben a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok száma a lehetséges 25 %os maximumra lett
emelve. Ennek 10 %ra történő lecsökkentését kezdeményező,
2019ben benyújtott képviselői előterjesztés pedig csak 2020
ban került a testület elé, de azt a Krix Lajos által vezetett és őt
támogató többségű képviselőtestület végül le is szavazta.
Egy az M100as témájában 2018ban megrendezett lakos
sági fórum hiányos, így félrevezető meghívóval lett kiértesítve.
Amikor egy emiatt hátrányosan érintett lakossági réteg 2019
ben egy a véleményüket tartalmazó levelet szeretett volna a
testületnek átadni, Krix Lajos nem adott rá lehetőséget,
ellenben települési szintű állásfoglalásról hozott határozatot az
érintett lakosság megkérdezése nélkül. Persze, volt lakossági
fórum, épp csak nem sajtó nyilvános.
Miután az M100asról nem történt reprezentatív közvéle
mény kutatás, sokan az M100assal kapcsolatos észrevételeiket
is megírták akkor, amikor az önkormányzat a HÉSZről írt ki
partnerségi egyeztetést. A nem témába vágó véleményeket
akkor nem vették figyelembe. Mikor azonban 2021ben végre
az M100asról kérdezték az embereket, a polgármester szerint
„félreértés” történt, Tinnye pedig „tudomásul veszi a partner
ségi egyeztetésről szóló tájékoztatást, és az azokra adott terve
zői válaszokat elfogadja” (lásd 59/2021. (VI.14.) pm. határo
zatot). A részletes lakossági vélemények ezzel le is lettek tudva,
de az elutasítások indoklását azóta sem ismerhettük meg.

8. Elégtelen kommunikáció
Helyi újság szerkesztőjeként minden lapzárta előtt megkere
sem a polgármestert, a jegyzőt és az önkormányzati képviselő
ket, hogy ha van a lakosság érdeklődésére számot tartó hírük
vagy felhívásuk, azt örömmel megjelentetem a csaknem 700
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tinnyei háztartásba eljutó Körtvélyes hasábjain. Sokáig kizáró
lag egyetlen képviselő tartotta érdemesnek az újságot arra,
hogy segítse őt a lakossággal történő kapcsolattartásban. De
mástól konkrét kérdésre is csak hosszú határidővel, sokadik
érdeklődésre, esetleg kioktató hangnemben kapok választ (lásd
Körtvélyes 20. (2021/02) lapszámát).
Krix Lajos az önkormányzat hivatalos honlapjára csak a
legfontosabb híreket helyez(tet)i fel, a közéletibb, de sokszor
legalább olyan fontos és hasznos híreket csak az ~500
követővel rendelkező önkormányzati Facebook oldalán osztja
meg. Az, hogy az önkormányzatnak van Facebook oldala, sokak
szerint hasznos. Szerintem viszont ha bizonyos hírek csak ott
jelennek meg, azzal a lakosság egy jelentős részét elzárja a
tájékozódás lehetőségétől. Ez diszkriminatív és kirekesztő.
A június 18ai tájékoztató bevallottan nem hivatalos lakos
sági fórum volt. Nem hivatalos mivoltát azonban az is jelezte,
hogy összehívása nem a közmeghallgatás helyi SZMSZben
foglalt szabályai szerint történt, így kellően korán csak egy
Facebook bejegyzés szólt róla. Az önkormányzati honlapra és a
tinnyei postaládákba csak jóval később jutott el a felhívás.
Krix Lajos tájékoztatóján beszámolt róla, hogy rengeteg
lakossági hozzászólás érkezett az M100assal kapcsolatos part
nerségi egyeztetés ügyében. Azt is elmondta, hogy félreértés
történhetett, mert a visszajelzések 99%a továbbra sem arról
szólt, amiről kellett volna. Ezt megelőzően két TSZT/HÉSZ
egyeztetés is volt, és mindkét alkalommal küldtek be a lakosok
M100assal kapcsolatos észrevételeket, noha elvileg nem az
volt a téma. Hogyan lehet harmadszorra is olyan szerencsét
lenül kiírni egy partnerségi egyeztetést, hogy az ismét ennyi
félreértést szüljön? Ha pedig látszik, hogy az emberek ennyire
szeretnék elmondani a témával kapcsolatos véleményüket, az
hogyhogy nem jelzés értékű a polgármester szemében?
A tájékoztatón a polgármester felkérte a lakosságot, hogy
ha valakinek panasza van, azzal ne rögtön a kormányhivatalhoz
forduljon, hanem próbálja meg előbb megbeszélni az önkor
mányzattal. Ez tökéletesen érthető lenne, ha az önkormányzat
mindig érdemben és időben reagálna a lakossági megkeresé
sekre. Miért szükséges csapatokba verődve aláírást gyűjteni
ahhoz, hogy valóban partnerként legyünk kezelve?
A gabion feliratok és az útépítés bravúros összehasonlítása
is döbbenetesen hatásos húzás: 37 ezer forint a 140 millióval
szemben. Kár, hogy az egyik a falu szépítését segíti elő, a másik
meg a falu működése szempontjából fontos fejlesztés. Almát
körtével.

9. Kivételezések
A júniusi tájékoztatón hangzott el az is, hogy a művelődési ház
padlózatára az önkormányzat nem kap ajánlatot, mert az a cég,
aki az Egészségházon is dolgozik, nem tud biztos árat adni.
Felmerülhet a kérdés, hogy ezek szerint csak egy cég lett meg
kérdezve? Miért nem kértek be több vállalkozótól ajánlatot?
Ez a fajta kivételezés egyébként nem idegen Tinnyén. A hiva
talos honlap felújítására kiírt pályázatot is újra kellett szervezni,
hogy végül ne nyílt pályázaton jelentkezhessenek a vállalkozók,
hanem zárt meghívás alapján dőljön el, ki kapja a munkát. Az
önkormányzat öt cégtől kért ajánlatot. És míg a nyílt kiírásra be
érkezett 2 pályázó nem volt elég,
(folytatás a 13. oldalon)
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addig a zárt meghívásra reagáló egyetlen már igen. Természete
sen ő lett a befutó.

10. Kettős mérce
Fontos, hogy jogerős egy ítélet? A feljelentésem ügyében nem.
Az adósságendezés említésekor már igen.
A polgármester felkér mindenkit a jogszabályok alapos
ismeretére, de a mindenkori jegyző munkáltatójaként nem érzi
magát felelősnek akkor, amikor az alkalmazottját jogszabály
sértés gyanúja miatt számon kérik. És még olyat is mond,
hogy…

11. …„az odafigyelés destruktív”

törvény szerint csinálna, és destruktív, ha a lakos vagy
képviselő állandóan odafigyel a törvényességi megfelelésre.
Tinnyén ugyanakkor szerinte minden rendben van. Mi is kö
vetkezik ebből? És ha nem figyelnénk, vajon mi minden sik
kadna még el?
Kedves Olvasó! Őszintén nem szeretek hosszú, unalmas vagy
adott esetben utálatos hangvételű cikkeket írni. A polgármester
úr megszólítására viszont úgy éreztem, reagálnom kell. Ha pe
dig Krix Lajos másfél év után maga zörgeti a harasztot, hát zö
rögjön! Úgy tűnik, a téma szerinte is közérdekű és a nagy
nyilvánosságra tartozik.

Mi több, Krix Lajos szerint a világ nem működne, ha mindent

RENDELÉSI IDŐ VÁLTOZÁSA

TINNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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a Körtvélyest!
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Tisztelt Páciensek!
2021.07.19. és 2021.08.06. között szabadság miatt dr. Arany Andrea helyettesít.

Rendelési idő:
Hétfő: 10:00–12:00
Szerda: 7:30–9:30
Péntek: 13:00–15:00
Saját rendelőjében (2080 Pilisjászfalu, Tulipán utca 3.), rendelési időben ellátja a
tinnyei lakosokat is. Kizárólag sürgős esetben hívható 8:00–16:00 között saját
számán: +36 20 910 7858
Egyéb ügyekben a rendelő közvetlen számát legyenek szívesek hívni:
+36 26 375 191
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LAPUNKBAN!
további információ:

tinnye.info/media
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Tisztelettel: dr. Répási Ildikó
Forrás: https://tinnye.hu/hirek/rendelesiidovaltozasa2021071920210806ig

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TINNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Civil szervezeteknek
Tinnye Község Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkor
mányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.)
önkormányzati rendelet civil szervezetek támogatásának fel
használására.
A civil szervezetek támogatása egyes közösségi célok érvé
nyesülését elősegítő programok, és eseti közösségi rendezvények
szervezésének pénzügyi támogatására szolgál, pl.: települési szin
tű ünnepek, hagyományteremtő vagy hagyományőrző
rendezvények megvalósításához, mindazokhoz az oktatási,
sport és kulturális programokhoz, projektekhez és eseti
közösségi rendezvényekhez, amelyeket vállalkozó kedvű ön
szerveződések kezdeményeznek, amelyek közvetlenül vagy köz
vetve a közösségi célok érvényesülését segítik elő, így különösen a
települési egészségmegőrző, családi sportrendezvények,
közösségi programok, rendezvények, kirándulások, a tele
pülés közösségeinek kultúráját, múltjának tárgyi és szelle
mi emlékeit őrzőbemutató, így a térségi együttműködést
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és partnerséget erősítő programok, projektek megvalósítá
sa. Kizárólag személyes jelenlétet igénylő programok támogat
hatók, így például online rendezvényekre nem lehet pályázni.
Nem nyújthat be pályázatot semmilyen jogcímen magán
személy, egyház, egyház által alapított civil szervezet, továbbá
az Önkormányzat, annak Hivatala és Intézménye, a helyi
kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonban vagy
kezelésben lévő gazdasági társaságok, alapítványok.
A pályázatokat a Tinnye Község Önkormányzat Képviselő
testületének címezve, az Önkormányzati Hiva
talba (2086 Tinnye, BajcsyZsilinszky u. 9.)
postai úton vagy munkaidőben személyesen
lehet eljuttatni. Pályázati úton szétosztható
keretösszeg: 600.000, Ft.
Beadási határidő: 2021. szeptember 15. (a beadott
pályázatok a következő rendes testületi ülésen kerülnek
elbírálásra). Forrás és további részletek: https://tinnye.hu/
hirek/palyazatifelhivascivilszervezeteknek
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HÁZ KÖRÜLI TIPPEK

CZUCZOR SZABOLCS

Jóárasított locsolás és zöld hulladék hasznosítás
Nem fogok „kertelni”, nem vagyok egy kertész lélek. De
azokat a racionális ötleteket, amik megragadják a fantáziámat
és továbbadásra érdemesnek tartok, tovább is adom.
Feleségemnek újabban a kertészkedés lett a hobbija, amiből
azért jó pár teendő nekem is kijut. Ilyenek azok a fizikai
munkák, amihez alkatilag ideálisabb alany vagyok nála, pl. ásás
vagy favágás, illetve ami műszaki előkészületeket igényel, pl.
jóárasított locsolás. Ugyanis fúrt kút híján, de annál nagyobb
takarékosságra való törekvéssel, esővízgyűjtő ciszternából lo
csolunk. A ház összesen kb. 120 négyzetméternyi tetőfelületén
összegyűlő esővizet jelenleg bő 7 köbméternyi tároló őrzi és ez
heteken belül újabb 4 köbméterrel fog bővülni. Természetesen
egy egész udvar locsolására ez is csak szűkösen lenne elegendő,
de ahogy azt a méhlegelőről szóló cikkben is érezni lehetett,
nem is szándékunk puha pázsitot nevelni, beérjük a némiképp
szárazabb vadvirágos réttel is.

Hirdetés

választjuk. Mi végül a dobkéses modell mellett döntöttünk. Az
eredmény szerintem magáért beszél:

7. kép: Esővízgyűjtő ciszterna PVC csövekkel és KPE idomokkal összekötött
IBC tartályokból (fotó: Czuczor Szabolcs)

Vannak azonban olyan növényeink, amiket rendszeresen
locsolni kell, azok pedig a jelenlegi kánikulában hamar
kiszáradhatnak. A fűnyíráskor helyén hagyott nyesedék és az
ültetett növények tövében elhelyezett mulcs viszont kiválóan
alkalmas arra, hogy hosszabbrövidebb időre megőrizze az ál
tala elfedett talaj nedvességtartalmát még a szárazabb idősza
kokban is. Mint kiderült, mulcsot is viszonylag egyszerű házi
lag előállítani. Nem kell hozzá más, mint hogy a fák lemetszett
ágait és vastagabb gallyait felaprítsuk. Na, nem feltétlenül
fűrészpor finomságúra, ezért fontos, milyen ágaprítót haszná
lunk ehhez.
Ágaprítóból ugyanis létezik a nagyobb fordulatszámon
pörgő tárcsakéses, és az alacsonyabb fordulatszámon daraboló
(ezáltal halkabban morgó) dobkéses változat. Előbbinek inkább
fűrészpor, utóbbinak viszont néhány centiméteres darabokból
álló apríték lesz a végterméke. Céljainktól függ, hogy melyiket
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8. kép: Lemetszett ágak aprítékából készített mulcs
ültetett növény tövében (fotó: Czuczor Szabolcs)

Annak pedig, hogy a levágott gallyakat felaprítjuk és mulcsként
hasznosítjuk, van még egy óriási előnye. (Ezen ugyancsak sokat
szoktam rugózni, ezért elnézést is kérek, hogy ismét felhozom.)
Nem kell elégetni! 
Önnek is van ötletes ház körüli tippje? Írja meg nekünk, mi
pedig továbbadjuk olvasóinknak!
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FILMAJÁNLÓK

CZUCZOR SZABOLCS

Vissza a természet(es)hez!
Ha már a méhlegelőről szóló cikkünk a természetes flóra
megőrzésével járó előnyök felsorolását igyekezett bevezetni,
tegyünk egy kellemes kirándulást az erdőben és hallgassuk
meg, „Amiről a fák suttognak”!
Az áprilisban megjelent dokumentumfilm bámulatos és
világszínvonalú képi világgal, szűk másfél órában tárja elénk
egy erdőrezervátum különleges gondossággal megóvott, ember
által nem háborgatott élővilágát és életciklusait. Az itt
felcseperedő, és évtizedek, sőt akár évszázadok óta az ég felé
nyújtózó fák kizárólag a természet hatásainak vannak kitéve.
Nem ember ültette őket, és nem is kell tartaniuk a láncfűrész
zajától. Ha kidőlnek, nem lesznek elszállítva, hanem az avar
takarójával eggyé válva békében táplálják tovább a körülöttük
felnövekvő fiatalabb nemzedéket és azok szárnyas, négylábú,
zümmögő vagy éppen mikroszkopikus lakótársait. A hazai
erdészetek és nemzeti parkok közreműködésével készült
produkció az akár Tinnye körül is fellelhető fauna hangjaival,
tudományos magyarázatokat is tartalmazó narrációval és
meditatív aláfestő zenével hozhat kellemes időtöltést a család
minden tagjának.
A Körtvélyes hasábjain korábban (2020 decemberében)
bemutatott Mérgezett Föld c. dokumentum
filmet is jegyző stúdió újabb munkája ezúttal is
szabadon megtekinthető online, a YouTube
oldalán:
https://youtu.be/ZoQIuyuEHGw

ban azt a folyamatot, ami e bénító hatás megszűnése után volt
tapasztalható. A koronavírus veszélyhelyzet világszerte
bevezetett korlátozásainak az lett ugyanis a következménye,
hogy ahol eddig az ember végeláthatatlanul nyüzsgött és
határokat nem ismerve hangoskodott, ott egyszer csak a csönd
és nyugalom lett úrrá. Ennek velejárójaként pedig azok az
állatok, amiket eddig kiszorítottunk természetes élőhelyükről,
egyszer csak visszatértek. A film mármár szürreális, mégis
szívet melengető képsorokkal mutatja be, ahogy őzek és
pingvinek jelennek meg a kiüresedett nagyváros utcáin, ahogy
a Himalája bércei évtizedek után újra láthatóvá válnak a
megtisztult levegőjű Indiából, vagy ahogy a bálnák éneke ismét
hallhatóvá válik a korábban turistahajóktól zajos vizeken. Az
ember otthon maradt, a Föld pedig egy év alatt gyökeresen
megváltozott. A „The Year Earth Changed”
című film jelenleg az Apple TV+ szolgáltatást
megrendelve lehet megtekinteni, de már a
YouTubeon elérhető másfél perces előzetese is
lélegzet elállító:
https://youtu.be/XswV_yqPq28

10. kép: Az év, amikor a Föld megváltozott c. film posztere (forrás: Apple TV)

9. kép: Az Amiről a fák suttognak c. film posztere (forrás: YouTube)

A magyar produkció után pár nappal egy brit dokumentum
film is megjelent az online médiában, ami ugyancsak a
természet ember általi elnyomását vette górcső alá. Pontosab

Szubjektív véleményem, hogy mindkét filmet oktatási
anyagként kellene terjeszteni országosan vagy akár világszerte.
A minőségi ismeretterjesztés eredményeként mindegyik eset
ben az a tanulság vonható le, hogy mennyire komoly és káros
hatással van az emberi tevékenység az őt körülvevő természet
re. És hogy valójában mennyire keveset kellene csak tennünk
azért, hogy ezzel a tevékenységünkkel ne száguldjunk a saját
vesztünkbe, hanem megtanuljunk együtt élni azzal, amibe
történelmünk hajnalán beleszülethettünk.

Kedves Olvasó!
Az elmúlt hónapokban is számos visszajelzést kaptam az újság szerkesztésével kapcsolatban. Az írásban mondott köszönettől,
a „nagyon szeretjük olvasni a lapot”on át a picit cinikusabb „nyugodtan írd meg ezt is”ig. Ezek tovább erősítenek abban a hi
temben, hogy van miért. Ha Ön is így gondolja, 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. Nagyon köszönöm. 
Czuczor Szabolcs, felelős szerkesztő
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11. kép: Monostori Ferenc és az alvó óriást ábrázoló homokszobra Zsámbékon a Zichy Miklós téren (fotó: Lukácsi Liza)

ELKÉSZÜLT AZ ALVÓ ÓRIÁS

CZUCZOR SZABOLCS

Alig készült el Monostori Ferenc hatalmas homokszobrával, a májusi viharok jól meg is cibálták az alvó óriás nadrágját és inguj
ját. Azóta a tinnyei szobrászművésznek sikerült kijavítania a lusta behemót ruházatában keletkezett károkat, így az továbbra is
békésen hortyogva várja az érdeklődő látogatókat és fotózkodni vágyókat a zsámbéki Zichy Miklós téren.

BARÁTI PIKNIK ÉS SÜTISÜTŐ VERSENY

BALOGH RITA

Falunap augusztus 2021én

Kedves Tinnyeiek!
Augusztus 2021én két napos ünnepséget és falunapot szervezünk. Ennek keretében
21re meghirdetjük a Baráti Piknik és Sütisütő Verseny eseményeket.
Baráti Piknikre várjuk azokat a baráti társaságokat, családokat, akik a focipálya
melletti területen szívesen főznének estebédet és a barátokkal megosztva
elfogyasztanák. Tűzifát, asztalokat és sörpadokat az önkormányzat biztosít a
jelentkezők számára.
Előfordulhat, hogy valaki belekóstol majd az elkészült ételekbe, és a
legfinomabbat megnevezi.
Sütisütő Versenyre sós és édes kategóriában lehet nevezni egyegy adag
süteménnyel, amit az eredményhirdetés után a falu népe a készítők
legnagyobb elismerése és dicsérete mellett elfogyaszthat. Meleg
időben javasoljuk inkább a száraz sütik készítését, nehogy
megromoljanak.
Jelentkezni mindkét eseményre július 31ig lehet a Facebook be
jegyzésem alatt, vagy a 30/5469532es telefonszámon.
https://www.facebook.com/rita.balogh.98096/posts/4142368849132041

tinnye.info/apro

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

Ingyen elvihető 5000 Ftos ajándékutalvány a High
Tech 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 két kezes CCFL csöves, néhány órát futott
műkörmös UV lámpa 5000 Ftért.
+36 30 434 7560

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

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