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PROGRAMOZD A SZELLEMEKET!

CZUCZOR SZABOLCS

Málna PCvel Halloweenre (élmény és technikai beszámoló)
Október 31. az elmúlt néhány évben sokkal mozgalmasabb lett Tinnyén, mint
amilyen korábban volt. A helyiek egyre aktívabban kezdik felidézni Halloween ünnepi
szokásait. Ennek részeként sokan szellemes, boszorkányos, néha pedig horrorisz
tikus, de végtelenül mulatságos dekorációval látják el házukat és előkertjüket, sokan
– főként fiatalok – pedig csapatokba szerveződve látogatják meg ezeket a címeket az
ünnepre jellemző „Csokit vagy csalunk!” felkiáltással. Ahogy tavaly, idén is komoly
szervezés állt össze a falut bejárni kívánó gyerekek, illetve a dekorációjukkal sokszor
meghökkentően izgalmas hangulatot teremtő vendéglátók összefogására. 2021
október 31én vasárnap délután több mint 80 tinnyei zombi, szellem, kísértet,
boszorkány, vámpír és ki tudja, még milyen rémisztő szerzet indult útjára csokiért,
cukorkáért vagy épp egy kis csalásért.
A falubejárást követő napokban számos fénykép és videó látott napvilágot arról,
hogy milyen kreatív és ötletes módon szórakoztatták egymást a sétálók és a fogadók.
Ebben a cikkben az általam készített házfalra vetítős, autó mögül kihangosítós csengő
nyomógombbal szellemidézés technikai részleteit kívánom röviden összefoglalni.
A fejlesztés korábbi verzióját már tavaly megismerhették a tinnyei fiatalok (és a
szomszédaim, akiknek ezúton is köszönöm a végtelen türelmüket és béketűrésüket),
annak lényege az volt, hogy amikor valaki becsöngetett hozzánk, akkor egy nagyob
bacska hangfalból kísérteties orgonaszóval, ajtónyikorgással és ördögi kacajjal fűsze
rezett gongszó törte meg az őszi csöndet. A csengő nyomógombjának figyelését és a
hanganyag lejátszásának indítását már akkor is egy Raspberry Pi (magyarul kb.
málna PC) nevű mikroszámítógépre bíztam. Ez az architektúra 2012 óta létezik és
viszonylag alacsony árának, komoly szoftveres támogatottságának és számos
felhasználási lehetőségének köszönhetően elképesztő népszerűségnek örvend a
barkácsolni vagy épp tanulni vágyó fiatalok és idősek körében egyaránt.
Idén a hozzánk becsöngetőket már nem csak kísérteties hanghatások fogadták, de
ráadásnak az egyébként a szél susogásától félelmetesen nyikorgó sötét erdő fái közül
egy szellem is előbújt… majd vigyorogva tovaszállt.
(folytatás a 2. oldalon)
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2. kép: Tinnye karácsonyfája a focipályánál
idén hófödte környezetben
(fotó: Czuczor Szabolcs)

1. kép: Halloweeni szellemidézés csengetésre
egy Raspberry Pi és némi programozás segítségével
(fotó: Czuczor Szabolcs, wallpaperaccess.com)

Köszönjük azoknak a tinnyei
lakosoknak, akik
1000 és 2000 Ftos ismétlődő
hozzájárulásukkal továbbra is
kitartóan támogatják a
Körtvélyes megjelenését. 

Programozd a szellemeket! (folytatás az 1. oldalról)

A nagy szemekkel ránk pislogó huhogó baglyokkal és a táj
fölött átrepülő denevérekkel benépesített erdő fáit, illetve az
azok háttereként szolgáló völgyet, ittott megcsillanó patak
vizet és a felfelragyogó csillagok látványát egy az internetről
letöltött statikus grafika életre keltésével tettem izgalmasabbá.
Az animációs munka részleteire most nem térnék ki, de az
eredmény egy kb. másfél perces videó lett
(https://youtu.be/GuJgvWVix6E), aminek
első 78 másodperce semmi mást nem tartal
maz, mint a nyugodt táj apró lakóinak felbuk
kanását és eltűnését. Mindezt a szél zúgása, a
fák nyikorgása, baglyok huhogása, denevér szárnycsapkodása
teszi még átélhetőbbé. Ez az első 78 másodperc tehát az a
tartalom, ami végeláthatatlanul ismétlődik, amíg valaki meg
nem nyomja a csengőnket.
Amikor viszont valaki megnyomja a Raspberry Pi egyik
speciális csatlakozójára kötött csengő nyomógombot, a kör
körös videó lejátszás hirtelen átugrik a 78. másodpercre, ahol
egy a fák közül előbukkanó szellem alakja lesz látható. Amint
szellemünk némi susogást, kísérteties sóhajtást és persze a
tavalyról már jól ismert gongszót követően elégedett vigyorgás
sal tovaszáll, a videó lejátszása visszaáll a „nyugalmi” állapotba,
tehát amikor az első 78 másodperc ismétlődik újra és újra.
Hozzávalók:
• 1 db Raspberry Pi (2B) mikroszámítógép (rajta Raspbian OS
operációs rendszer és néhány előtelepített Python modul),
amit egy Micro USB végű telefontöltő táplál;
• 1 db aktív hangfal, ami a Raspberry Pi hang kimenetéhez egy
3,5 mmes jack dugóval csatlakozik;
• 1 db projektor, ami HDMI kábellel gyakorlatilag a Raspberry
Pi képernyőjeként funkcionál;
• 1 db billentyűzet (a Raspberry Pi USB aljzatára kötve), hogy
bekapcsolás után elindíthassam az erre a célra írt Python
nyelven megírt programot (a 3. képen nincs csatlakoztatva);
• 1 db csengőnyomógomb, ami egy kéteres kábel segítségével a
Raspberry Pi két meghatározott GPIO tüskéjére csatlakozik,
illetve megnyomáskor azokat rövidre zárja.
A Python nyelven megírt program így néz ki:
import time
import os
import board
import digitalio
from omxplayer.player import OMXPlayer
from pathlib import Path
from time import sleep
VIDEO_0_PATH = Path("media/halloween-loop-doorbell_02a.mp4")
button1 = digitalio.DigitalInOut(board.D23)
button1.direction = digitalio.Direction.INPUT
button1.pull = digitalio.Pull.UP
player = OMXPlayer(VIDEO_0_PATH, args='-o both --loop')
isButtonPushed = False
while True:
if not button1.value:
player.set_position(78)
isButtonPushed = True
if player.position() > (92 if isButtonPushed else 78):
player.set_position(0)
isButtonPushed = False
time.sleep(.1)
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A mikroszámítógép összeállítása pedig így:

3. kép: A szellemidézést elősegítő Raspbery Pi 2B (fotó: Czuczor Szabolcs)

Az „import” kifejezésekkel megszórt sorok az előtelepített
Python modulok betöltését végzik. Az ezeket követő sorban
beállítom az MP4 formátumban elmentett animáció pontos
hollétét. A „button1” változó lesz tulajdonképpen maga a be
menetként kezelt csengőnyomógomb, ami a Raspberry Pi 23
as GPIO tüskéjének jelszint változását érzékeli. Ennek magas
szintre húzott nyugalmi állapota jelenti azt, hogy a nyomó
gomb még nincs megnyomva. Amint ez alacsony szintre süly
lyed, tehát hozzáér valamelyik GROUND (test vagy föld)
tüskéhez, a gombot a program megnyomottnak tekinti. Miután
a „player” változó létrehozásával elindítjuk a lejátszást, létre
hozunk egy segédváltozót, ami azt figyeli, hogy vajon meg lett
e nyomva a nyomógomb (hátha a lejátszásnak egy későbbi
pillanatában azt már elengedtük volna). A „while True” sorban
belépünk egy végtelen ciklusba, ahol újra és újra megvizsgál
juk, hogy a csengő nyomógombunk le lette nyomva (alacsony
szintre kerülte), illetve hogy a videó lejátszását mikor kell
újraindítani. Ha a gombot valaki megnyomta, akkor a
lejátszást a 78. másodpercnél kell folytatni és emlékeznünk
kell rá, hogy a gomb meg lett nyomva. Ha a lejátszás normál
esetben átlépi a 78. másodpercet – illetve megnyomott gomb
esetén a 92. másodpercet – a videót vissza kell tekerni az elejé
re, azaz a 0. másodperchez. Mivel a háttérben folyamatosan
megy a lejátszás, az ellenőrzések között várunk egy tizedmá
sodpercig (hogy fölöslegesen ne terheljük a számítógépet),
majd újrakezdjük a ciklust, benne a gomb állapotának és a
lejátszás hollétének ellenőrzésével.
Ahhoz, hogy a felszerelést megóvjam az időjárás viszontag
ságaitól – no és a gyerekek túláradó lelkesedésétől – az egész
cucc az autónkban kapott helyet. Ennek ablakán lett kilógatva
a csengőnyomógomb, az anyósüléshez gumipókkal odaerősí
tett sámlin pihent a házfalra irányított vetítőgép, a Raspberry
Pi pedig a billentyűzet társaságában ott pihent a kocsi láb
terében. A hangfal strapabírónak bizonyult, ezért az az autó
mögül szolgáltatta a hanghatásokat.
Ha a videón látható erdő sötétjén és a fák mögül felbuk
kanó szellemen túl e leírás terjedelme és technikai hangneme
sem volt elég elrettentő, és bővebben is érdekelnék Önt vagy
gyermekét a megvalósítás részletei, örömmel várom
megkeresését.

Körtvélyes
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Szembenézni a valósággal
Tehát visszaérve ahhoz a ponthoz, amikor a valósággal kell
szembenézned, be kell vallanod az igazat, ez nem egy könnyű
feladat senkinek. Ha bárki őszinte akar lenni, lehet, hogy
bűnhődnöd is kell érte, de megéri az, hogy őszinte legyél, hidd
el! Nekem is nehéz beismerni a valóságot, énnekem is sokszor
hazudnom kellett a békés élet, a bebocsátás miatt és mégis.
Ma, amikor a régi nyugodt (részünkre biztonságosabb) világ
már messzi jár, amit egy új kor váltott fel, még tanácsot sem
adhatunk nektek, fiataloknak a hogyan továbbra. Mi még
valaha, reggel pontosan, meghatározott időben felkeltünk,
csengetésre a munkahelyen voltunk, vagy az iskolában. Az
megnyugtató volt, hogy a napi munkaidő nyolc órából áll,
utána nincs rohanás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra
szórakozás. Ez volt a mottó. Ne hidd azt, hogy mi különbek
voltunk a Deákné vásznánál, csínyeket mi is követtünk el, nem
is keveset. Azért megmaradtunk embernek. Régen az utcán
sokkal több, boldogabb emberrel lehetett találkozni, mint ma.
Hiába mondták, hogy ma koldusok Magyarországa lett hazánk.
Mi van ma? Kilátástalanság! Lassan kihal az emberekből a
jövőbe vetett hit, az emberszeretet, pedig mindig fő vezér
fonalnak számított a hit, remény, szeretet. A régi lakásokban fő
helyen, falvédőkön hímzett betűkkel lakás díszként szerepel
tek. Nem akarok én most okosabb lenni a pápánál, regélni
dicshimnuszokat, csupán feltárni oly' gondolatokat, melyek
életünket, mindannyiunk életét mételyezi ma meg, és ezek
miatt van a rohanás, idegesség embertársainkkal való törődés
elhanyagolása. Mondd! Minek is mondom neked mindezeket?
Kit érdekelnek ezek ma? Mondanám inkább azt, törődjön ezzel
más, talán az illetékesek? Óh, ha lenne az! Most, amikor kora
reggelenként busszal utazom Budapestre, még a tinnyei
templom toronyórája nem ütötte el az 5 órát, csak a fertályt
(háromnegyedet), a busz tömve munkába indulókkal és látom
az utasok, mosolygós, álmos és szomorú arcát, volt elég időm
arra, hogy végig elemezzem, mit érezhetnek. Idősebbek, álmo
san, fáradtan, gondterhelten a busz ringatására hamar álomba
merülnek, néha még le sem tudnak ülni férőhely hiányában.

4. kép: Hajnali buszozás (fotó: Pixabay)

Csodálkozunk, hogy elalszanak, mondom önmagamnak. Felkel
reggel 3 vagy fél négy felé, rohanva elkészül az útra, és siet
tovább, hogy elérje a buszt, ha nem túl messze lakik a
buszmegállótól. Amikor hazaér, várja az otthoni munka, azt
hiszem, nem kell neked sorolnom ezeket, hiszen látod édes
anyád, szüleid, mit dolgoznak még munka után, pedig ők még
fiatalok, mégis belefáradtak már. A fiatalok a buszon vagy
csevegnek, vagy (köszönhetően a modern technikának) zenét
hallgatnak, vagy az okostelefonon játszanak valami szórakoz
tatót. Úgy gondolom, aki valami parányit is törődik mások
életével, akarata ellenére is elszomorodik a munkába menő
utasokkal teli buszon. Sokszor magamat is okolom, miért kell
olyan kora reggel utaznom, hova rohanok? Már Pilisvörösvár
után alig akad ülőhely, ahova legalább leülhetne szegény
idősebb utas. Emlékszem, fiatal koromban azért átadtuk az
ülőhelyet az időseknek. Ma már ez csak álom. Tisztelet a
kivételnek, mert azért vannak még ilyenek. Említésre méltó:
több helyen dolgoztam már életem során, mindenütt
különbözők voltak a munkák, a munkahelyek, megbecsülések,
valamennyi különböző képet mutat számunkra. Azért tartom
említésre méltónak mindazok számára, akik még előtte állnak
a jövőjük megalapozásának, hátha tanulni tudnak belőle. Ha
az állami gazdaságot elemzem, meglásd, mennyire más, mint a
többi a munkavégzésük szempontjából is.

PUMPTRACK / PUMPAPÁLYA

CZUCZOR SZABOLCS

Volna rá igény? Esetleg egy olyan XC pályára, mint ami most nyílt Kesztölcön?
A tinnyei közéletben van néhány gyakran
felmerülő és épp ezért nem túl népszerű,
sőt néha kifejezetten kényes téma. Ilyen
pl. az utak és járdák szilárd burkolata, a
gyalogátkelőhelyek, illetve a játszóterek
hiányának kérdésköre. Ezekre általá
nosan jellemző, hogy létesítésük komoly
anyagi ráfordítást jelenthet a beruházó
számára. Főleg akkor, ha azt jó minőség
ben szeretnénk kézhez kapni, nem pedig
csak amolyan tesséklássék, hirtelen
összecsapott módon.
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Tinnyének további problémája, hogy
normál esetben nem túl sok anyagi
fedezete van ilyen beruházásokra, hiszen
sokszor az új fejlesztéseket csak pályázat
révén tudja megfinanszírozni, saját
bevételei pedig – részint az adóbevételek
beérkezésének és behajtásának esetleges
elmaradása miatt – nem elegendőek.
A tőlünk bő 10 kilométerre fekvő
Kesztölc területét, lélekszámát és költ
ségvetését tekintve is nagyjából másfél
szer nagyobb Tinnyénél, így a települése

Körtvélyes

ink népsűrűsége és az egy főre jutó köl
tés mértéke hasonló. Nemrég azonban a
KomáromEsztergom megyei település
nevét egy különleges civil kezdeménye
zés révén kezdték el emlegetni a kör
nyékbeli kerékpározni vágyók. Ősszel
ugyanis megnyílt a kesztölci bringapálya.
A szabadtéri bicikli pálya megépíté
sét néhány kesztölci család kezdemé
nyezte, a helyi önkormányzat főként a
tulajdonában lévő ingatlanok rendelke
zésre
(folytatás a 4. oldalon)
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Pumptrack / Pumpapálya (folytatás a 3. oldalról)

bocsátásában vett részt. A fejlesztés financiális és munka jel
legű kihívásait a helyiek saját maguk dobták össze és
szervezték meg. A november elején megnyílt ügyességi pálya
híre gyorsan szárnyra kapott, mára pedig már Dorog, Piliscsév,
Leányvár és Pilisjászfalu fiataljai is amiatt nyaggatják szüleiket,
hogy hadd mehessenek el oda ők is „pumpálni”. Jóllehet az
alkotók elsősorban crosscountry (angol rövidítéssel élve: XC)
jellegűre tervezték a pályát, találni ott bőven pumpálni való
dombokat. A bejárat koordinátái: 47.705598, 18.788491

5. kép: A kesztölci bringapálya (fotó: Czuczor Szabolcs)

De mi is az a pumpálás? A terepkerékpáros többféle módon
képes felgyorsulni. A hagyományos pedálozáson túl kihasznál
hatja még a pálya lejtését is, de a rövidebb dombhátakon sok
kal nagyobb gyorsulásra is szert tehet, ha nem csak szimplán a
gravitációra bízza magát, de a kormányra támaszkodva végre
hajtott pumpálós mozdulatokkal – a testsúlya megfelelő ritmu
sú áthelyezésével – rá is segít erre. A pálya dimbesdombos és
kanyargós kialakítása tehát nemcsak akadály, de egyben lehe
tőség is számára. Egy crosscountry vagy pumpapályán történő
végigtekerés ezért a test minden porcikáját megmozgató erőn
léti és ügyességi kihívás és egyben a ritmusérzék fejlesztése is.
A kesztölci létesítményen jelenleg két pálya fogadja az
érdeklődőket – elsősorban fiatalokat és gyerekeket –, amiket
úgy alakítottak ki, hogy nagyjából mindegyik korosztály megta
lálhassa a számára érdekes kihívásokat. A pályák használata az
alábbi szabályok maradéktalan betartásával lehetséges (forrás:
„Kesztölci bringapálya” Facebook csoport):

• Bukósisak használata kötelező!
• Amit hoztál, azt vidd is el (nem rakunk ki
szemeteseket, hiszen ami elfért a táskádban
tele, azt üresen simán hazaviszed)!
• A pályákat mindenki saját felelősségére használhatja.
• A pályák használata ingyenes.
• Tiszteljük és segítsük egymást!
Beszámolók szerint már most komoly érdeklődés van a pályák
iránt, de hosszabb távon további ügyességi útvonalak kialakí
tását is tervezik az alkotók.
És hogy mi köze ehhez Tinnyének? Ahogy azt az előző
lapszámban is összefoglaltuk, nekünk nincsenek turistaútja
ink, nincsenek kerékpárútjaink (a főutakon való kerékpározás
gyakorlatilag életveszélyes), nincs játszóterünk, így kerékpá
rozni vágyó gyermekeinket legfeljebb az udvaron vagy a csen
desebb mellékutcákban engedhetjük bringázni. Mostantól vi
szont elvihetjük őket a kesztölci bringapályára is, ahol nemcsak
jól szórakozhatnak, de még a készségeiket is fejleszthetik. Erre
azonban a szülőnek is rá kell készülni, hiszen a bringát be kell
pakolni a kocsiba, vinni kell uzsonnát is, a télitavaszi korai
szürkület pedig tovább rövidíti a szórakozásra fordítható időt.
Vannak viszont parlagon heverő domboldali ingatlanjaink
(mindhárom településrészen), amiknek gondozása (kaszálása,
tisztán tartása) sokszor a tulajdonosaiknak is komoly problé
mát okoz. Mi lenne, ha a kesztölcihez hasonló társadalmi
összefogás révén Tinnyén is létesítenénk egy (vagy több)
bringapályát? Tinnye lakossága többször is bizonyította már,
hogy képes összefogni egyegy nemesebb cél érdekében.
Vannak munkagépekkel rendelkező helyi vállalkozóink is, akik
az üzemanyag költségért cserébe bizonyára segítenek a pálya
vonalának és domborzatának kialakításában. Ha pedig a leg
alkalmasabbnak bizonyuló, de jelenleg még beépítetlen terület
jelenleg magánkézben lévő építési telek, talán szóba hozható
egy a társadalmi célból a falu közösségének felajánlott ingatlan
után fizetendő telekadónak kedvezménnyel vagy használati
díjjal történő kompenzálása (ennek jogi lehetőségéről nyilván
képviselőtestületi döntésre lesz szükség).
Nos? Volna rá igény? Ha igen, Ön szerint hol?

KIHALT ÁLLATFAJ NYOMÁBAN

CZUCZOR SZABOLCS

Hippotigris palustribus*
Nálunk sosem volt őshonos, de amilyen
gyorsan bekerült a köztudatba, olyan ala
possággal igyekeznek egyesek tabuként
kezelni a létét. Néhány évvel ezelőtt még
esélyes volt, hogy megtelepedik ez a bé
kés, az emberi mentális és fizikai egész
ségre kifejezetten pozitívan ható, mármár
terápiás céllal is tartható jószág. Mára
azonban az egyre agreszszívabb falusi
trollok teljesen kiszorítják a potenciális
életteréből. Számukra ugyanis divattá vált
gúnyolódni azokon, akik rászorulnának a
jelenlétére, vagy kicsúfolni azt, aki épp
felkarolná e kihalásra ítélt faj sorsát.

4

6. kép: A kihalással fenyegetett fajok vörös listája.
EX: Kihalt, EW: Vadon kihalt, CR: Súlyosan
veszélyeztetett, EN: Veszélyeztetett, VU: Sebezhető,
NT: Mérsékelten fenyegetett, LC: Nem fenyegetett
(forrás: Wikipedia)

Annak alapján azonban, ami az elmúlt
hónapokban tapasztalható volt, valószí
nűleg jó darabig nem is fog megrögzülni
a ma még (már?) ismeretlen Hippotigris
palustribus*, avagy tinnyei zebra fogal
ma, ezt nyugodtan borítékolhatjuk.
* Kitalált, latin szavakból kreált elnevezés

Körtvélyes

Október 20án közmeghallgatás volt
a tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola
tornatermében, ahol az egyik felszólaló
lakos felvetette, hogy mivel állami
tulajdonban lévő főutakon lenne létjogo
sultsága gyalogátkelőhelyek kialakítá
sának, vajon lehetséges volnae a léte
sítés finanszírozását a Magyar Államtól
megigényelni? Krix Lajos polgármester
elmondta, hogy ő jelenleg is tárgyal ez
ügyben az illetékes hivatalokkal, igaz, ő a
mai napig is a 20 millió forintnál is
többre taksált (sebességmérővel és
büntető lámpával (folytatás az 5. oldalon)
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Kihalt állatfaj nyomában (folytatás a 4. oldalról)

felszerelt) okos zebra tervét dédelgeti. Nagyvadra vadászni
nyilván drága dolog, ezért okkal merül fel a kérdés, hogy miért
nem próbálkozunk egyszerűbben becserkészhető zsákmány
nyal? Mondjuk, egyszerű, kitáblázott, festett zebrával.
Az önkormányzat műszaki tanácsadója is egyetértett a
felvetéssel és javasolta, hogy a hivatal szervezzen egy bejárást,
amin az illetékesek felmérhetik, hova célszerű a faluban
zebrákat telepíteni. Az ötlet remek, épp csak ezen már rég túl
vagyunk: 2020 elején már sor került ilyen bejárásra és a
képviselőtestület meg is kapta a tervező közlekedésmérnök
által benyújtott 6 további helyszín javaslatot (erről a Körtvélyes
tavaly novemberi számában is beszámoltam). Felmerült
bennem a kérdés, hogy miért nem inkább azt tolja a hivatal,
ami valószínűleg jóval olcsóbb, és amire így sokkal könnyebben
tudna forrást keríteni? Írtam is a képviselőtestületnek egy
javaslatot, hogy vizsgálják meg a kérdést és tegyenek annak
érdekében, hogy legalább az kiderülhessen, hogy mennyibe
kerülne egy ilyen egyszerűbb zebra.
Polgármester úr ismét kioktatóan reagált, hiszen ki vagyok
én, hogy javaslattal merek élni a képviselőtestület munkájára
vonatkozóan? Hm… lássuk csak… Talán egy a tinnyei lakosok
közül, akinek a képviseletére a képviselők és maga a
polgármester is felesküdtek? Mindegy – gondoltam – idővel
talán valamelyik képviselő mégis előhozakodik a témával és
napirendre kerül a(z egyébként nem eredeti) javaslatom. (Nem
eredeti, hiszen az egyszerű zebrák kérdése már többször
felmerült a közbeszédben, a képviselőtestület azonban még
egyszer sem tárgyalta azt.)
Végül egyedül Ladányi Péter jelzett vissza nekem, aki
elmondta, hogy az elmúlt két évben már többször is meg
futtatta a témát, sőt még olyan pályázatra is felhívta a testület
figyelmét, ami egyszerű zebrák felokosítására kínál – pályázati
alapon – 50%os támogatást. Ahogy ő, úgy én sem kaptam
érdemi reakciót senkitől. Ezért úgy döntöttem, közérdekű
adatigényléssel élek, ami révén az alábbi kérdésekre várom a
tisztelt önkormányzat válaszát:
1. A Bajcsy‐Zsilinszky utca 9. elé terveze okos zebra témájában
jelen pillana g mekkora kiadások terhelik Tinnye Község
Önkormányzatának költségvetését? Gondolok i
1.a) a projektet érintő előzetes és folyamatos, szakértőkkel
történő egyeztetések költségére,
1.b) a beruházást érintő gépésze és építésze tervek
elkészí etésének költségére,
1.c) az engedélyeztetési eljárással eltöltö közalkalmazo
köz sztviselői munkaidő becsült költségére,

és

1.d) az érinte közművekkel és hatóságokkal történt
egyeztetésekre fordíto közalkalmazo és köz sztviselői
munkaidő becsült költségére,
2. Amennyiben Szopkó Csaba képviselő állítása szerint valóban
folyamatban van további nnyei gyalogátkelőhely(ek)
létesítése, kérem szíves tájékoztatásukat:
2.a) ezek számáról és létesítésük pontos terveze helyszínéről,
2.b) az ezekre Tinnye Község Önkormányzata által fordíto és az
1.a)‐d) kérésemben részleteze költségfajták mértékéről,
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2.c) valamint arról, hogy erről 2019 óta miért nem láto
napvilágot semmilyen nyilvános önkormányza vagy
polgármesteri beszámoló.
3. A Szabó Zoltánnak a 2021.11.04‐ei képviselő‐testüle ülésen
napirendre kerülő ingatlan átminősítést és kiemelt fejlesztési
terüle é minősítést tartalmazó kérésével kapcsolatban a
vonatkozó előterjesztés így fogalmaz: "A Garage K . tervezési
szerződés keretében Tinnye Község Településszerkeze tervének,
Helyi építési szabályzatának és Szabályozási tervének
módosítási költségét és az egyéb felmerülő költségeket (egyéb
bevonásra kerülő szakemberek), mint költségviselő vállalja.".
Ezek a tevékenységek (és csak ezek) tehát elméletben valóban
nem jelentenek többlet költséget Tinnye önkormányzata
számára. Azonban azt hogyan kívánják biztosítani, hogy a
tervezési eljárásokat követően az érinte ingatlanok "kiemelt
fejlesztési terüle é" nyilvánítása, valamint a fent említe eken
kívüli egyéb fejlesztési szerződéskötés mellőzése következtében
ne keletkezzenek további társadalmi vagy gazdasági terhek
Tinnye önkormányzatára és lakosságára nézve? Gondolok i :
3.a) a területek közműveinek (pl. elektromos áram, víz,
szennyvíz csatorna, közvilágítás, szennyvíz sz tó
kapacitásának bővítése, szilárd burkolatú, járható út,
csapadékvíz‐elvezetés kialakítása stb.) tényleges
megtervezésére és kiépítésére,
3.b) már meglévő, de még mindig nem teljesen beépült, viszont
komoly infrastrukturális hiányoktól szenvedő területekre (pl.
völgyekre) is szánható források elvonására és ide történő
átcsoportosítására,
3.c) lakossági békétlenségre az új területekre való fókuszálás és
a régi, de máig elhanyagolt területek (pl. Damjanich utca)
ráfordításának mellőzése mia .

Levelemre ez idáig egyedül Kovács Sándorné, műszaki ta
nácsadó reagált, aki politikai színezetű vitát vél felfedezni az
önkormányzattal történt levélváltásunkban. Nem tisztem meg
ítélni, hogy valóban erről vane szó. Az mindenesetre rettentően
elkeserítő, hogy a 6 tinnyei képviselő közül egyedül egy hajlandó
szóba állni az egyetlen helyi sajtóval, amikor pedig lapzárta előtt
felteszem a kérdést, hogy vane valami beszámolni valójuk, ami
ről segíthetek tájékoztatni a lakosságot, semmi válasz. Minde
közben egymás után posztolnak a Facebookon, ami természete
sen a falu lakosságának csupán töredékéhez jut el. Mi ez? Érde
mi tájékoztatás vagy kampányolás az online követők kegyeiért?
Ja, az egyszerű zebra kérdésköre e lapszám nyomdába ke
rüléséig nem került napirendre. Mintha a testület meghatározó
többségét egyszerűen nem érdekelné, mennyibe kerülhet.
Tudta? Profilozásnak nevezik azt a vállalati adatgyűjtést,
ami révén az Ön tevékenységéből (pl. online keresés, hír
olvasás, a bejegyzések fölött eltöltött idő, kedvelések, reak
ciók, hozzászólások…) is képesek összeállítani Önről egy na
gyon részletes személyes leírást, avagy virtuális adatlapot.
Ennek segítségével célzottabban jeleníthetnek meg hirdeté
seket a képernyőjén, így Ön annak ellenére is bevételt
termel (azaz gazdasági értéket képvisel) a profilozást végző
vállalat számára, hogy a szolgáltatás használatáért pénzt
nem fizet. Fizet viszont a szolgáltatásuk fölött eltöltött sza
badidejével és a szabad szemmel nem látható számtalan
digitális lábnyomával. Ma a legismertebb profilozó szol
gáltatók pl. a Facebook (Meta) és a Google (Alphabet). 

Körtvélyes
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HITELES ÉS SZÉLES KÖRŰ TÁJÉKOZTATÁS?
Tinnyén?
Krix Lajos, Tinnye polgármestere 2019 februárjában őszinte
elismerésének adott hangot, amikor a lakosság jóval nagyobb
létszámban képviseltette magát egy civilek által összekukoré
kolt fórumon, mint az azt megelőző, ugyanabban a témában, de
az önkormányzat által szervezett falugyűléseken. „Ez a Face
book ereje!” – hangzott el a tinnyei önkormányzat kommuniká
ciójának sorsát megpecsételő, egyébként hibás következtetés.
Ma ugyanis eljutottunk oda, hogy a polgármester és többen a
képviselők közül is sokkal aktívabbak a közösségi médiában,
mint a tinnyei SZMSZ által a „helyben szokásos tájékoztatás”
platformjaként definiált önkormányzati honlapon (vagy akár
nyomtatásban). Meglátásom szerint több probléma is van ezzel.
Az egyik probléma az, hogy a Facebook egy amerikai multi
szolgáltatása. Minden olyan információ, ami kizárólag ott jele
nik meg – márpedig Tinnyét érintően sokkal több közérdekű
információ jelenik meg manapság a Facebookon, mint a hiva
talos csatornákon – az egy amerikai gazdasági vállalkozás jóin
dulatán múlik, hogy vajon később is elérhető lesze. Márpedig
ha az önkormányzat mai tájékoztatását holnap hagyjuk eltűnni,
az nem más, mint a múlt meghamisítása. (Ezért is érzem sú
lyos hibának, hogy a tinnye.hu tavalyi felújításakor a megbí
zott vállalkozó nem kapta feladatául a korábbi honlap tartal
mának archiválását és új honlapon történő elérhetővé tételét.)
A másik probléma az, hogy az amerikai gazdasági vállalko
zás szolgáltatása csak regisztrációval böngészhető zavartalanul.
Ahhoz tehát, hogy egy átlag polgárhoz eljuthassanak az
önkormányzat közérdekű információi, először át kell adnia a
személyes adatait egy amerikai nagyvállalatnak. A közérdekű
és feltétel nélküli tájékoztatás ismérvei itt rögtön el is buknak.
A harmadik probléma az, hogy Tinnye Önkormányzatának
jelenleg valamivel több, mint 500 online követője van a kö
zösségi médiában. Így a választásra jogosult csaknem 1500
lakosnak legfeljebb harmadához, Tinnye teljes felnőtt lakossá
gának (beleértve a nem bejelentkezetteket is) pedig csupán ne
gyedéhez jutnak el a közösségi oldalon megjelenő információk…
ideális esetben. És itt bukott el a széles körű tájékoztatás is.
A negyedik probléma pontosan az, hogy ez csak ideális
esetben van így. A szolgáltatás ugyanis kifejezetten huncut mó
don működik: amikor a regisztrált felhasználó böngészi a saját
hírfolyamát, nem csak az általa követett személyek és oldalak
bejegyzései jelennek meg előtte, hanem olyanok is, amiket a
Facebook anyagi érdekből, hirdetés formájában vagy profilozás
eredményeként vagy azt elősegítő céllal jelenít meg számára.
Az ötödik probléma ebből következik: Tinnye Község Ön
kormányzata jelenleg rákényszeríti a falu lakosságát arra, hogy
a közérdekű információk eléréséért cserébe anyagi bevételt
termeljen egy amerikai nagyvállalatnak. És hogy ezt a bevételt
kivel fizetteti meg? Nemrég a GVH (Gazdasági Versenyhivatal)
egyik vezetője így fogalmazott: „Csak annak ingyenes a Face
book, aki nem használja”. A kérdésre tehát a válasz egyértelmű:
velünk, felhasználókkal. A profilozásról bővebben az 5. oldalon.
A hatodik probléma a közérdekű információk majdnem
kizárólagos online megjelenítéséből fakad. Hihetetlen vagy
sem, de Tinnyén még 2021ben is vannak olyan lakosok,
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akiknek egyáltalán nincs vagy nagyon rossz minőségű az
internet elérése. Ez újabb szög a széles körű tájékoztatás
koporsójában.
A hetedik probléma a hitelesség hiányából fakad. Krix Lajos
polgármester az elmúlt időszakban egyre gyakrabban hozza
szóba az álhírek veszélyét, és ebben tökéletesen igaza is van. Az
álhírek veszélyesek. Ennek ellenére a 2020 áprilisában létre
hozott, önkormányzatinak nevezett Facebook oldal hitelességét
hónapokig nem volt hajlandó nyilvánosság előtt, hivatalosan is
megerősíteni, ezáltal az semmivel nem volt különb annál az
oldalnál, amit hasonló néven, hasonló tartalommal, de érezhe
tően gúnyos céllal üzemeltetett egy ismeretlen másfél hónapon
keresztül. A hivatalosan elismert önkormányzati honlapot és a
faluban többékevésbé rendszeresen megjelenő, a médiaható
ságnál is bejegyzett nyomtatott (és elektronikus) sajtót pedig
jól láthatóan bojkottálja. Ennyit a hitelességről.
A nyolcadik probléma a kiegyensúlyozatlanság. Ma a
tinnyei közösségi médiában gyakorlatilag nincsenek kritikus
hangok. Ha ma felmerül egy ártatlan kérés vagy kérdés, ami
minimális mértékben is kritikusnak tekinthető és a hozzá
szólónak volt mersze nem teleszórni a mondókáját szívecskés
szmájlikkal, azt a helyi trollok leteperik és verbálisan meglin
cselik. És nehogy azt higgyük, hogy egy bocsánatkéréssel
elintézhető a dolog! Több hozzászóláson keresztül megy a
szóbeli abúzus, megaláztatás és személyeskedés. A lényeg, hogy
a hozzászóló – és persze vele együtt az olvasó – tisztában
legyen azzal, hogy Tinnyén nincs helye a kritikának. Az
esetleges „markáns” hangokat pedig cenzúrázzák.
A kilencedik probléma a megosztottság. Tinnyének immá
ron történelmi öröksége, hogy több településrészből áll, az
ezek közötti átjárás pedig körülményes. Számtalanszor látom a
csalódottságot azok tekintetén, akik éppen arról értesülnek,
hogy a másik településrészen volt valamilyen rendezvény, ők
pedig kimaradtak belőle. „Oszd meg és uralkodj”?
A tizedik probléma az interakció igényének hiánya. A
fentieknek köszönhetően, az átlagembernek tökéletesen érthe
tő önvédelmi reakciója az, hogy igyekszik távol maradni a helyi
közélettől. Nem érdeklődik, legfeljebb némán (esetleg egy kö
telező lájkkal) örömködik a csupa jó hírnek és sietve lapozza át
még az értelmes vitákat is. Ha pedig mégis volna véleménye,
„jobb a békesség” alapon azt inkább megtartja magának. És ez
egészen addig így is marad, amíg a saját vagy szerettei érdekei
nem sérülnek. De vajon miért kell ezt megvárni?

INFORMÁCIÓK A FALU MŰKÖDÉSÉRŐL
Beszámoló a 2021.11.04ei KT ülésről
November elején foghíjasan (két fő távollétével) ülésezett a
tinnyei képviselőtestület. Rajtam kívül ekkor sem volt ott
senki a lakosság köréből, de ez még nem indok arra, hogy az
egyébként közérdekű ülés meghívóját, napirendjét és kapcso
lódó dokumentumait ne a helyi működési szabályzat szerint
tegyék közzé. Márpedig a testületnek ezúttal sem sikerült
betartani a saját szabályait, aki pedig
(folytatás a 7. oldalon)
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Információk a falu működéséről (folytatás a 6. oldalról)

tinnye.info/3px/azemailnemtekintheto

felhívta volna erre a figyelmet, azt a már többször is alkalmazott kettős mérce alapján, 7 perces monológgal
színezve kerekperec elhallgattatták és elhiteltelenítették. Részletek itt: http://tinnye.info/q/c/kt211104/

tinnye.info/3px/mindennagyonszep

Ezt követően bizonyítást nyert, milyen az, amikor mindenki mindent tud és mindennel egyetért. 3 perc leforgása alatt 3
egybehangzó szavazásra került sor a napirend bővítésének, a polgármester beszámolójának és a lejárt határidejű határo
zatok elfogadásáról.

A gyors bemelegítés után szó volt a tervezett M100as és az azt a 1133as (Garancsi) útba bekötő utak által érintett ingatlanok
területhasználatának átminősítéséről. Ezek TSZTbe és HÉSZbe történő felvezetéséről egyhangúan döntöttek a megjelentek.
A 4. napirendi pont megtörte az addig édes egyetértést. Ebben egy (nem is tinnyei) vállalkozó által kért átminősítésekről volt
szó, a jelenlévő képviselők azonban nem értettek egyet azzal, hogy újabb külterületi ingatlanok legyenek belterületbe vonva. A
polgármester ennél a döntésnél inkább tartózkodott, ami azért furcsa, mert korábban már ő is többször hangoztatta, hogy jelenleg
bőven elég belterületi építési telek van Tinnyén, további belterületbe vonásokra nem lesz szükség. A napirendi pont tárgyalása
tehát e kis módosítással, de végül folytatódott, egyhangúlag elfogadva a vállalkozó által kért ingatlanok kiemelt fejlesztési terület
té nyilvánítását. Az ezzel kapcsolatos képviselői aggályok a fent linkelt online cikkünknél, Ladányi Péter beadványából megismerhetők.
Ma Tinnyén egy 2012es rendelet szerint zajlik a településrendezési eszközök felülvizsgálata, ami szerint ezt és az e szerint
elkészített vagy frissített terveket 5 évente újra és újra felül kell vizsgálni. Az idén nyáron megszületett 419/2021. (VII. 15.) új
kormányrendelet ezt egyszerűsíti: az ekképpen napvilágot látott terveknek nem lesz felülvizsgálati határideje. A testület
egybehangzóan döntött arról, hogy a régi eljárást lezárja és az új rendelet alapján készíti el és fogadja el a településrende
zési eszközök módosítását.
A Tinnyén hatályos szociális alapon nyújtható ellátások és támogatások túlszabályozását igyekeztek a megjelent képvise
lők egy új rendelettel mérsékelni, ezt egyhangúlag el is fogadták.
A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásban tájékoztatta Tinnye polgármesterét arról, hogy álláspontja szerint
törvénysértő a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 3/2019 (II. 28.) önkormányzati rendelet fizetési kötelezettséget
megállapító előírásai. A Budakörnyéki Önkormányzatok Társulásának (BÖT) Társulási Tanácsa szerint a társtelepüléseknek joga
van ezt a felhívást elutasítani. A tinnyei testület pedig így is tett. A behajtási rendelet tehát továbbra is hatályban marad.
Az egyik extra napirendi pont a korábbi zöldséges bolt helyiségére kiírt bérleti pályázatra beérkezett 2 pályamunka elbírálásá
ról szólt. A megjelentek a pékségszendvicsbárkávézó funkcióval kecsegtető pályázatot támogatták. A másik extra napirendi
pontban a Katolikus Egyház harang automatizálásra benyújtott pályázatára szavaztak meg államháztartáson kívüli támogatást.
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BOLDOG KARÁCSONYT!

LADÁNYI PÉTER

Év végi gondolatok – Olvasói levél

TINNYEI FEJLEMÉNYEK
Amikről csak kevesen értesültek

Úgy gondolom, hogy az a helyes, ha az önkormányzat és a faluvezetés a településért
van és nem fordítva. Hogy a jogszabályok betartása mellett elsősorban a helyi lakosok
érdekeit kell figyelembe vennie és érvényesítenie, és természetesen a képviselőtestület
nek is ennek megfelelően kell (vagy kellene) dolgoznia, ill. a döntéseit meghoznia.
Célom, hogy az itt élő lakosok problémáit a helyi faluvezetés elé vigyem, hogy a
hosszú ideje húzódó és/vagy kilátástalannak tűnő gondok is megoldásra találjanak,
vagy legalábbis elinduljanak a megoldás irányába. A tinnyei közéletben nem
megszokott módon vannak konkrét javaslataim és előterjesztéseim, a képviselői
munkámhoz szükséges információknak utánanézek és rákérdezek, ha kell. Képviselői
munkámra elsősorban szolgálatként tekintek, ezért a faluért, a tinnyeiekért, a tinnyei
lakosokért dolgozom, és ezért nem vagyok egyszerű szavazógép sem.
A fenti munka nem könnyű, mert a célom érdekében sok (még meglévő) falat kell
lebontani, sok ellenállást kell megtörni és akadályt leküzdeni, és mindezt erős
ellenszélben. Azonban ez korántsem tántorít el a céljaimtól, a lakosok képviseletét
eddig is a jogszabályok, a vállalásaim és a (néha idealistának tűnő) elveim szerint
végeztem, és ugyanígy fogok tenni a jövőben is.
Folyamatosan kapom a sok biztatást és pozitív visszajelzést Önöktől, amelyek erőt
és támogatást adnak a fenti munkámhoz, ezeket ezúton is hálásan köszönöm!
A helyi lakosok képviselete iránt elkötelezett önkormányzati képviselőként
köszönöm minden, a helyi önkormányzat nyilvánosságát és átláthatóságát, a falu
fejlődését fontosnak tartó tinnyei támogatását, és ezúton küldöm jókívánságaimat,
Meghitt, áldott karácsonyt, valamint egészségben és sikerekben
gazdag boldog új esztendőt kívánok minden tinnyeinek!
Vigyázzunk, vigyázzanak magukra és egymásra!
Ladányi Péter
önkormányzati képviselő
https://ladanyipeter.hu

Kedves Olvasó!
Előfordulhat, hogy egy friss vagy korábban beharangozott téma folytatása vagy
kifejtése végül mégsem vagy nem a kívánt részletességgel jelenik meg a lapban.
Ennek általában az az oka, hogy az információ csak lapzárta után vagy egyáltalán
nem jut el hozzám. Kérem, segítsen nekem abban, hogy a teljes lakosságot érintő
hírek ne csak egy szűk körhöz, hanem minden tinnyei háztartásba eljuthassanak!
Ha Önnek is fontos a széles körű tájékoztatás, keressen bátran, hogy a Körtvélyes
sel segíthessek Önnek ebben! Megtisztelő bizalmát előre is köszönöm:
Czuczor Szabolcs, felelős szerkesztő

2021. október 16án szüreti felvonulás
volt Tinnyén. Népviseletbe öltözött lányok
és fiúk széles mosollyal és énekszóval,
lovaskocsikon járták körbe a faluközpontot.
Október 31én ismét volt halloweeni
falubejárás. Több mint 80 gyermek,
több mint 25 faluközponti címet járt
végig csokiért vagy egy kis csalásért.
Október 11én megkezdődött a település
bejáratainál és közlekedési csomópont
jainál a térfigyelő kamerák felszere
lése. Október első heteiben a Mediter
ránvölgy néhány rosszabb állapotú
útján mart aszfalt lett elhelyezve és el
dolgozva (előtte ezt a lakosoknak kellett
saját kezűleg megoldania). November
12én néhány köz aszfalt burkolatot
kapott. November 14én egy képviselő
testületi tag a következőképp írta le
Tinnyét egy érdeklődőnek, aki fontolgat
ta az ideköltözés lehetőségét: „Kiugró
fejlődésre nem nagyon lehet szá
mítani”. November 20án elkészült a
közösségi együttműködésből megépített
bogárhotel a korábbi zöldséges épüle
tének északi udvarán. November 23tól
kis ingyenes könyvtár várja az olvas
ni vágyókat az önkormányzat épülete
előtt. November 29én mart aszfalt
réteget kapott a BajcsyZsilinszky és a
Zrínyi utcát a Pohl udvarban összekötő
ösvény. December 1jén újraindult a
tavaly is nagy sikert aratott Adventi
ablakok játék és felállították a falu
karácsonyfáját a futball pálya mellett.
4én fel is díszítették, 5én pedig Miku
lás látogatott el ide lovaskocsiján a tiny
nyei gyerekeknek szánt ajándékokkal.
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