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Örömködünk, miközben ég a nádas a határban
2022. március 11én közösségi tábortűz (nagyüzemi zöld hulladék égetés marketingelve)
melletti kötetlen beszélgetésre hívta meg a faluvezetés Tinnye lakosságát. A tűz és annak
füstje akkora volt, hogy az eseményről nem tudó lakosok ijedten írtak a helyi közösségi
csoportokba. Aggodalomra persze nem volt ok, tűzoltók biztosították a helyszínt.
Az időzítés mindenesetre különös volt, mert előtte egy héttel (március 4én) ko
moly tűzeset volt Tinnye határában: meggyulladt a 1133as sz. (Garancsi) út melletti
bozótos. Sőt, a tábortűz után egy héttel (március 19én) ugyanez a helyszín
ismeretlen okból újragyulladt, ahova ekkor már Olvasónk is ellátogatott:
Egy szép szombati napon óriási fekete füstfelhőre lettem figyelmes a falutól dél
keletre. Mire odaértem, már két tűzoltóautó volt a helyszínen, a tűzoltók pedig
már megkezdték az oltást. Másnap újra ki kellett vonulniuk, mert az intenzívebb
füstölés újraindult.

1. kép: A 2022. március 19i tűz oltása (fotó: György Attila)
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A dolog pikantériája az – és erre a Tiny
nye Online közösségi csoportban márci
us 25én született poszt is felhívja a
figyelmet (igaz, sajnos csak utólag) –,
hogy „2022. március 10től orszá
gos tűzgyújtási tilalmat rendeltek
el. Ennek értelmében tilos a tűz
gyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken,
valamint az erdők és fásítások ha
tárától számított kétszáz méteres
körzetben lévő külterületi ingatla
nokon.” Tinnyén régóta vitatéma , hogy
tűzgyújtási tilalom idején hol szabad és
hol nem szabad tüzet gyújtani. Pedig a
kérdés az, kelle egyáltalán?
tinnye.info/3px/tuzgyujtasitilalombelteruleten

Ezen a napon a falu felé fújta a szél a tüzet, amit őrizetlenül hagyott a gyújtoga
tó. Sokba kerülhetett a tűzoltóknak és az adófizetőknek ez a sorozatos égetés.
Nem ez az egyedüli terület, ahol az aljnövényzetet égetik. A Perbál felé vezető or
szágúttól és a lovarda irányában a földút mentén is rendre meggyullad az árok
ban lévő növényzet. Tisztelettel kérem a gyújtogatókat, környezetünk és a falu
lakosainak egészsége érdekében ne tegyék!

Szókimondó beszámoló (1/3)
Közös KT ülés 2022. február 21....2

Továbbra is hálásan köszönjük az 1000 és 2000 Ftos ismétlődő,
valamint 1000, 2000 és 3000 Ftos alkalmi olvasói hozzájárulásokat. 
Ön is támogatná a lap működését? Bankszámlaszámunk: 107007637009743851100005, közlemény: Körtvélyes támogatás
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a TinnyePilisjászfalu közös önkormányzat képviselőtestületi üléséről: 2022. február 21.
Ön, kedves Olvasó, egyszerű családfőként, helyi kisvállalkozó
ként vagy akár egy multinacionális vállalat pénzügyi munka
társaként nem ért egyet polgármesterünk költséghatékonyság
gal kapcsolatos kijelentéseivel, nincs egyedül.
Ahogy az a hétköznapi életben is tapasztalható, a közös hi
vatal második napirendi pontban tárgyalt, 2022. évi költségve
tési tervében is emelkedő irányszámok szerepeltek. Ezt a
növekményt szerződésekben foglalt, a hivatalok munkaerő ál
lományának továbbképzéseit is tartalmazó, illetve új és törvény
által előírt munkarend bevezetésének előirányzott költései
képviselték. Geréb Tünde jegyző asszony az információbizton
sági rendszer (GDPR, IBR) hosszú ideje szükséges bevezetését,
Krix Lajos polgármester a munkatársak átlagosan 6 %os
béremelését szorgalmazta. Végül a képviselők – ellenszava
zatokkal és tartózkodásokkal, de – az eredeti terv utóbbi javára
történő módosítása mellett döntöttek.
Rövid szünet után az értékhatár alatti beszerzési sza
bályzatról tárgyaltak a testületi tagok. Ez tulajdonképpen azt
szabályozza, hogy önkormányzati beszerzés esetén mely ös
szeghatároknál lehet közvetlen beszerzést, meghívásos eljárást
vagy nyilvános versenyeztetést alkalmazni. A szabályzat vizsgá
latát még tavaly szeptemberben Ladányi Péter kezdeményezte.
A most előterjesztett dokumentum elvileg az akkori előterjesz
tése alapján lett átdolgozva, azonban a képviselő úr szerint a
változások köszönőviszonyban sincsenek az akkori beadványá
ban foglaltakkal. Nem ez az első eset, amikor a testület nem
konkrétan az adott beadványról, hanem egy, az annak „figye
lembe vételével” átdolgozott polgármesteri, jegyzői vagy aljegy
zői előterjesztésről dönt. Az átdolgozások felületesek, ezért a
testületi viták sokszor ezek pontosításáról szólnak, és nem az
érdemi döntésről. Pedig egy rendeletben vagy egy szabályzat
ban nem lehetnek logikai bukfencek! Ezzel szemben Tinnyén az
utóbbi években nem született olyan szabályzat vagy rendelet
terv, ami ne hemzsegett volna a szintaktikai és szemantikai
hibáktól. Nem egy közülük a figyelmeztetések ellenére meg is
lett szavazva és hatályba is lett léptetve. Sajnos azonban amíg
• egyes képviselők szimplán nem akarnak tudni arról, hogy egy
bizonyos összeg fölött mire költ a hivatal,
• más képviselők szerint mutyinak számít az, ha egy
nyilvánosan meghirdetett pályázatra felhívja valaki egy
potenciális pályázó ﬁgyelmét, vagy
(folytatás a 3. oldalon)

tinnye.info/3px/koltseghatekonysag

Örömteli, hogy újabban a képviselőtestületi ülésekről online
közvetítést is láthatunk a tinnyei önkormányzat közösségi ol
dalán. A februárban megrendezett összevont ülés azonban ért
hetetlen okból kivételt képezett. Pedig a meghívóban foglaltak
hoz képest, számos érdekes és izgalmas téma is szóba került,
amiket településeinknek immáron összesen majd' 4000 lakosa
is bizonyára szívesen figyelemmel kísért volna. Igen, többek
közt Tinnye és Pilisjászfalu hivatalos lélekszáma is téma volt,
ami az elmúlt években szemmel látható mértékben növekedett.
Ez a hivatalos statisztikákból sajnos még nem olvasható ki,
ugyanis a lakosságnak jelentős része még mindig nem érzi
fontosnak állandó lakcímeként helyben bejelentkezni.
Az első napirendi pontban a közös hivatal 2021. évi mű
ködéséről számolt be Krix Lajos polgármester úr. Azok a la
kosok, akik az önkormányzati hírekért az önkormányzat hiva
talos honlapját is figyelemmel kísérik, decemberben döbbenten
tapasztalhatták, hogy a 2020ban több százezer forintból fel
újított honlap ismét elérhetetlenné vált. Az év végi rendelle
nességet többek közt én is jeleztem a hivatalnak, ám választ,
visszajelzést máig nem kaptam. Végül az összevont ülésen
hangzott el, hogy Tinnye honlapja új szolgáltató tárhelyére
költözött, feltételezem, ez a folyamat okozhatta az üzemszüne
tet. Ezt komolyabb helyeken előre be szokták jelenteni, az
üzemszünet idejére pedig egy tájékoztató szöveget szoktak
kitenni a nyers, angol nyelvű hibaüzenet helyére, pl.: „Jelenleg
karbantartás zajlik, látogasson vissza később!”
Megelőzve a költségvetésről szóló második napirendi pon
tot, szóba került a hivatal(ok) költséghatékony működése. Jól
tudjuk, hogy Tinnye és Pilisjászfalu sem a gazdagságáról híres.
Ennek ellenére Krix Lajos azon markáns véleményének
adott hangot, mely szerint „közigazgatásban költség
hatékonyságról nem beszélhetünk”. Annak ellenére,
hogy termelő üzemben vagy egy profitorientált gazdasági tár
saságban is vannak épp olyan fizikai és szellemi tevékenységet
végző munkakörök, mint egy település önkormányzatánál,
közgazdasági véleménye szerint a költséghatékonyság szóval
nem tud mit kezdeni. Ezt követően – „kimozdulva Tinnyéről és
Pilisjászfaluról” – a minisztériumok és az azok alá tartozó szer
vezetek munkaerő állományát hozta fel példaként. Országos
intézményeket. Az elmúlt évtizedben kifejezetten jelentős mér
tékű humán erőforrással feltöltött országos intézményeket. Ha

2

Körtvélyes

26. szám • 2022/04

Szókimondó beszámoló (1/3) (folytatás a 2. oldalról)

• a hivatalvezetés egy pályázat nyilvános meghirdetése helyett
20 körömmel ragaszkodik a pályázók privátban történő
meghívásos versenyeztetéséhez,
• nyilvános pályáztatásnak pedig azt tekinti, amikor
nyilvánosságra hozza a fenti meghívás tényét,
• valamint az értékhatár tartományok határait a matematikai
relációk tekintetében (kisebb, nagyobb, legalább, legfeljebb,
nem nagyobb, nem kisebb, tól, ig stb.) szisztematikusan
keveri vagy elrontja, ezáltal a rendeleteket és szabályzatokat
kijátszhatóvá és félreérthetővé teszi
• és ennek kibogozásához Grétsy Lászlóhoz fohászkodik,
• vagy ha a választott képviselőt egyszerűen nem érdekli, hogy
vajon az általa képviselt lakos is pontosan úgy értie a
dokumentumban foglaltakat, ahogy ő,
akkor felmerül a kérdés:

Tinnyén ezt lehet?

Szerencsére a napirendi pont végére az is kiderült, hogy
Tinnye új honlapjának pont olyan hasznos RSS hírfolyama*
van, mint a réginek soksok évvel ezelőttről, így a nyilvános
ságra számot tartó hírekre a vállalkozók egyszerűen fel tudnak
iratkozni. És hogy ezen a hírfolyamon akár a pályázati felhí
* Az RSS az egyik legrégebbi és legelterjedtebb technológiája az
online hírek elkötelezettség nélküli elérésének. Általa a híreket
névtelenül, megbízhatóan követhetjük, azokat nem szűri sem
milyen felsőbbrendű üzleti algoritmus (mint pl. a Facebook ese
tén). Ugyan Tinnye hivatalos honlapjának van RSS hírfolyama,
azon jelenleg csak a hírek rovat bejegyzései jelennek meg. Az
események, pályázatok, határozatok, rendeletek, ülések előké
szítő anyagai, jegyzőkönyvek stb. nem. Utóbbiakról csak az érte
sül, aki rendszeresen bújja a honlap vonatkozó oldalait. Ez
komoly nehézség a felhívások érdeklődői (pl. vállalkozók, civil
szervezetek vagy éppen a lakosság) számára, így a faluvezetés
működésének nyilvánossága sérül.

EGYKEREKŰVEL UKRAJNÁBAN

vások, események, határozatok, rendeletek, ülések előkészítő
anyagai stb. is megjelenhetnek… majd valamikor. Erre az
egyszerű fejlesztésre azonban még várnunk kell. Ahogy arra is
várnunk kell, hogy a honlapot elsődleges hírforrásként kezelje
a faluvezetés. Mind a hivatalos, mind a társadalmi vagy kultu
rális hírek esetén.
Az egyebek napirendi pontban számszerűsítve lett települé
seink lélekszáma: 2021 januárjában Tinnye 1861, Pilisjászfalu
1821 bejelentett lakossal büszkélkedhetett. Ahogy azonban a
pár héttel későbbi tinnyei ülésen elhangzik majd (lásd a
március 9ei ülés beszámolóját), ezek a számok – az önkor
mányzat saját nyilvántartása alapján – egy év alatt jelentős
mértékben megugrottak.
Pót napirendi pontként adhoc lett előterjesztve és megsza
vazva néhány tinnyei vonatkozású téma: az Egészségház tető
felújítási pályázatának pontosítása, a Tinnyei Üvegtigris
Futball Club által használatba veendő sportház tetőfelújítá
si pályázatának hiánypótlása, valamint az, hogy a klub a házat
térítésmentesen vehesse igénybe az önkormányzattól.
Hiába, nem mindegy melyik civil szervezet kér ingatlan haszná
lati jogot a falutól. Tavaly a félszáz családot összefogó Völgylakók
Egyesületének hasonló kérése el lett utasítva.
Sajnos a Krix Lajos által üzemeltetett önkormányzati Facebook
oldal sem ad teljes körű képet a hivatal híradásairól, hiszen ott is
csak bizonyos hírek jelennek meg, azok sorrendje és felbukka
nása pedig a közösségi oldal üzleti algoritmusától függ, így nem
megbízható. Jelenlegi ismereteink szerint mindkét platformra
kizárólag a polgármesternek van joga tartalmat feltölteni. Ez jól
láthatóan komoly terhet jelenthet neki, hiszen a hírek nem egy
séges formában, többnyire nehezen kereshetően, késve vagy
egyáltalán nem jelennek meg a felületeken. A nehezebb helyzet
ben lévő Pilisjászfalun ezt a tevékenységet egy képviselő végzi.
Tinnye vezetése ezt a felajánlást határozottan elutasította.
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Hobbistából humanitárius önkéntes egy háborús övezetben
Valószínűleg egyedül vagyok a faluban,
aki a közlekedésnek ezt a furcsa formáját
választotta. Bár 2007ben, amikor Tiny
nyére költöztem, több egykerekűvel gu
ruló fiatalt láttam, sosem hittem volna,
hogy magam is csatlakozom hozzájuk –
még ha nem is olyan ügyesen, csak némi
elektromos rásegítéssel. Az elektromos
egykerekű (Electric Unicycle, röviden
EUC) egy akkumulátoros önegyensúlyo
zó jármű, ami kis mérete és könnyed
(bár sokak számára komoly erőfeszítés
árán elsajátítható) kezelhetősége révén
csupán néhány év alatt világszerte nép
szerűvé vált. A technológia rajongói sze
mélyes találkozókon és csoportos guru
lásokon hódolnak a hobbijuknak, ügyes
ségi és gyorsasági versenyeket szervez
nek, de az összejöveteleken a kezdőknek
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és újoncoknak is lehetősége nyílik kipró
bálni vagy épp megtanulni a kerék hasz
nálatát. A hobbi hódolói általában online
fórumokon tartják egymással a kapcsola
tot. Egy ilyen fórumon futottam össze az
ukrán Vitalijjal, nem sokkal az orosz in
vázió kitörése után.
Vitalij Kijevben él és a válság ellenére
jelenleg is ott tartózkodik, hogy a város
területén ingázva ellátmányt és gyógy
szereket szállítson rászoruló honfitársai
nak. Elmondása szerint van, hogy több
napon át is az óvóhelyen rostokolnak
sorstársaival, ahol nincs más lehetősé
gük mint várni. Várni, amíg elcsendesül
nek a puskaropogások és robbanások
zajai és amíg kellő biztonsággal el lehet
jutni Aból Bbe. És hogy miért egykere
kűvel? Azért, mert gyalogszerrel túl lassú

Körtvélyes

és fárasztó lenne, autóval pedig…
gyakorlatilag lehetetlen. A szétlőtt úttes
ten az épület és autó romok között
ugyanis nem lehet másképp közlekedni,
az üzemanyag pedig a generátorokba
kell. Áram tehát úgy, ahogy van, az
internet szolgáltatás elvétve érhető el,
ezért is fontos, hogy fürgén, gyorsan és
lehetőleg
(folytatás a 4. oldalon)

2. kép: Elektromos egykerekűvel a Kijev melletti
Irpiny folyó hídján 2022 tavaszán (forrás: Reddit)
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észrevétlenül eljusson oda, ahol töltőre
tudja tenni a kerekét és össze tudja írni a
lakosság online „rendeléseit”.
Az élet azonban így is nagyon nehéz.
Vitalij néhány hete arról számolt be,
hogy nemrég elvesztette két barátját. Egy
másik, ugyancsak humanitárius szolgá
latot betöltő cimborája pedig egy közeli
robbanás miatt törte össze magát, a jár
gánya is használhatatlanná vált, ezt on
line fórumokon indított gyűjtéssel pró
bálják új(abb)ra cserélni. A helyzet sú
lyosságáról rendszeresen beszámoló fia
talember képekkel is szokta illusztrálni
tudósításait. A csomagokat átvevő lako
sok keserédes mosollyal igyekeznek meg

hálálni az önjelölt kézbesítő várva várt
érkezését, néha azonban a posztolt
képek NSFW (Not Safe For Work, azaz
„nem biztonságos a munkához”) vagy
18+ jelöléssel vannak kitakarva, annyira
direktben közlik a szomszédban zajló
szörnyűségeket.
Vitalijt alig pár hete „ismerem”, sze
mélyesen sosem találkoztunk, és chaten
is csak néhányszor váltottunk egymással
üzenetet. Egyetlen hobbi elég volt ahhoz,
hogy ismerősként tekintsek rá és együtt
érezzek a félelmeivel és megpróbáltatá
saival. Néhány naponta megjelenő poszt
jai jelzik, hogy még jól van, remélem, ez
így is marad. A háború pedig érjen véget mihamarabb!
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3. kép: Vitalij gyógyszereket ad át
egy helyi lakosnak (forrás: Reddit)
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a tinnyei önkormányzat képviselőtestületi üléséről: 2022. február 24.
Három nappal a közös önkormányzat testületi ülése után a
tinnyei képviselők is összeültek menetrend szerinti, meglehe
tősen sűrűre tervezett tanácskozásukra.
Az első napirendi pontban megtudhattuk, hogy minden
tervezett, Magyar Falu Programra szánt pályázatot si
keresen benyújtottuk. Kiderült továbbá, hogy a faluvezetés
a jövőben hivatásos támogatást is kér pályázatainak megírásá
hoz. Ezt a szolgáltatást a gyöngyösi székhelyű TervBázis Kft.
biztosítja majd, vélhetően sikerdíjas megbízás alapján. Jelenleg
nincs érvényes megállapodásunk a céggel, egyelőre az indikatív
árajánlatukra várunk. Arról, hogy mi alapján lett kiválasztva a
cég, Krix Lajos polgármester úr nem árult el részleteket. Való
színűleg nem a honlapjuk alapján, az ugyanis 2016os datálása
ellenére a mai napig félbehagyott, hiányos és amatőr hibákkal
van teli. Pedig a profi segítség nagyon jól jönne: társtelepülé
sünk, Pilisjászfalu pont most, márciusban nyert bölcsőde és
vízelvezetés kialakítására csaknem 600 millió forintot ugyan
azon a TOP+ pályázaton, amin mi is tervezünk indulni a
TervBázissal.
Miután átfutottak a lejárt határidejű határozatokon, a kép
viselők rátértek Tinnye gazdasági programjának tárgyalá
sára. Krix Lajos annak a nagyon fontos önkormányzati
feladatnak a kihangsúlyozásával vezette fel a témát, ami a be
vételek és kiadások hosszú távú egyensúlyának megteremtését
tűzi ki célul. Jó érzés volt ezt hallani azok után, hogy három
nappal korábban még arról beszélt, hogy a „közigazgatásban
költséghatékonyságról nem beszélhetünk”. Ezután rátért Tiny
nye falusias jellegének megőrzésére, ami viszont a gazdasági
programban kifejtett cél tükrében hangzott különösen: „a
település fejlődése, valamint a költségvetési egyen
súly biztosítása érdekében elkerülhetetlen egy vonzó,
méretében ide illő gazdasági/kereskedelmi övezet ki
jelölése elsősorban a megépülő M100as út közelé
ben.” Balogh Rita alpolgármester asszony hamar hozzá is tette,
hogy az iparterület kijelöléséhez a leánykori nevén „elkerülő”
útnak becézett, ma már terveken is bekötő útnak elismert úthoz
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kapcsolódóan kifejezetten ragaszkodik. A nagyobb iparterülete
ken túl szerencsére a polgármester azért gondolt a helyi vállal
kozásokra is: rögtön fel is idézte a még a 2019es választási
kihívói által a köztudatba bedobott ötletet, az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok létesítésének lehetőségét.
Sajnos ez, a Ladányi Péter által is aktívan felkarolt téma
sem kerülhette el azt, hogy a képviselő úr javaslatai csupán
„figyelembe legyenek véve”, hiszen azok ezúttal is jelentős hiá
nyossággal lettek csak beemelve. Hiányzott az anyagból többek
közt a reprezentációs költések (pl. falinaptár háromnegyed
millió forintért) korlátozása, a lakossági igények (pl. a közvilá
gítás hiányosságainak pótlása) és javaslatok feladatlistába
gyűjtése, az ingatlanvagyon hasznosításának célkitűzései stb.
Miután a képviselő úr előadta ezzel kapcsolatos észrevételeit,
Krix Lajos komorabb hangnemre váltott és tájékoztatta a
jelenlevőket, hogy a képviselőtestület nem munkaértekezlet,
majd tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy egy megalkotott
javaslatot a feje tetejére fordítsanak. Nos, ilyen az, amikor a
„megalkotás” a másik javaslatainak jelentős mértékű kihagyá
sával jár. De vajon miért hagyta ki őket? Miért nem olyan elő
terjesztést tett a testület elé, amire a többiek is kifejezhetnék
tetszésüket vagy nem tetszésüket? Több szavazásra kerülne
sor. Na és? Még úgy is sokkal gyorsabban végeznének, ha a
felek nem egymással vívnának állandóan szócsatát a – vélhető
en politikai indíttatásból – kihagyott gondolatok pótlása érde
kében. A döntés végül el lett napolva.
A napirend a helyi esélyegyenlőségi program megal
kotásával folytatódott, aminek egyik jelentősebb törekvése az
idősek és rászorulók informatikai jártasságát, ezáltal a közér
dekű információkhoz való hozzáférését támogatná. A két dolog
azért függ össze, mert a Krix Lajos vezette önkormányzat ma
napság sokkal intenzívebben kommunikál a regisztrációhoz
kötött közösségi médiában, mint akár a hivatalos honlapon,
akár nyomtatásban, ezzel pedig komoly diszkriminációt szen
vednek el azok, akiknek nincs internetes hozzáférésük vagy
informatikai jártasságuk. Geréb Tünde a (folytatás az 5. oldalon)
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polgármester gyakorlatilag Facebookexkluzív kommunikáció
ját azzal próbálta enyhíteni, hogy rövidesen a hivatali munka
rend átstrukturálása révén a hivatalos honlap is aktívabban fog
frissülni. Nos, az ülés óta eltelt bő hónap óta ebből csak az
események rovat felpörgetésére futotta, ami jelenleg csak a
honlap aktív látogatásával ismerhető meg, az RSS hírfolyamból
ezek az információk kimaradnak. Ezen felül a nyugdíjas klubon
keresztüli informatika oktatás lehetőségét is felvetette, de ettől
még nem lesz internet kapcsolata vagy akár számítógépe/
okostelefonja az arra rászorulóknak. Szerencsére a papír alapú
kommunikáció is szóba került végül. Kérdés, hogy éle majd az
önkormányzat a Körtvélyesben való megjelenés lehetőségével?
Szünet előtt a községi könyvtár szakmai beszámoló
jának elfogadásáról döntött a testület. Sajnálatos, hogy a
Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola épületének földszintjén
Gyarmati Sándorné vezetésével üzemelő könyvtár 214 fős (nem
aktív) olvasótáborához az elmúlt évben mindössze 9 új beirat
kozó csatlakozott. A fejlődésnek és a Héregi Eszti néni által
kialakított helytörténeti anyaggal történő kibővülésnek komoly
gátat szab a helyhiány. Krix Lajos bedobta az önkormányzati
épületek hasznosításának lehetőségét (pl. a jelenlegi Corvinus
Tools által bérelt régi iskola épületét, a Kossuth Házat),
Naszvadi Győző pedig az általános iskola tetőterét és a jelenleg
műhely és raktározási célra hasznosított földszinti termeit.
Szünet után Tinnye közbeszerzési programjáról hoztak
gyors döntést a képviselők, majd át is tértek a Pohl udvarból
nyíló vegyesbolt hátsó, kissé romosabb állapotú épületszárnyá
ra vonatkozó bérleti ajánlat tárgyalására. Geréb Tünde el
mondta, hogy az üzlet vezetője kezdeményezte a hatóságoknál
a termékkör bővítést, így az új épületrésszel akár zöldséggyü
mölcs, hús, hentes és pékáru forgalmazása is várható a jövő
ben. Ladányi Péter köztisztasági tényezőkre és a majdani
játszótér közelségére hivatkozva aggályát fejezte ki amiatt,
hogy az üzletben jelenleg alkohol tartalmú italok is kaphatók és
azt a vásárlók és vendégek ott helyben fogyasztják el, adott
esetben nem túl gyerekbarát hangot megütő káromkodások
közepette, a féldecis üvegcséket pedig sokszor a közelben haji
gálják el. Ennek orvoslására a testület felvetette a közterületi
alkohol fogyasztással kapcsolatos rendeletalkotás gondolatát.
Az akkor még közelgő országgyűlési választás kapcsán a
Helyi Választási Bizottság póttagjainak megszavazása, majd az
Egyebek napirendi pont következett. És ebben – kedves
Olvasó, ha hiszi, ha nem – egyszerű zebrák, pontosabban
zebra minimumok több helyszínen történő kivitelezé
sének lehetőségét tárgyalta a testület.  A jelenleg hatályos
tervvel, de extrém mértékű létesítési költséggel bíró, a Bajcsy
Zsilinszky utcában, az önkormányzat épülete elé szánt okos
zebra helyett egy minimalista normál zebra lenne kialakítva,
amihez természetesen a közvilágítási és gyalogosforgalmi (jár
da) követelményeket még meg kell valósítani. Lenne egy máso
dik helyszín is a Petőfi Sándor utcában, ami az iskola és a
'45ös emlékmű között teremtene összeköttetést, egy harmadik
pedig a Jászfalusi úton át, az Egészségház előtt. Sőt, egy negye
dik helyszín a Kossuth Lajos utcai buszmegálló nagy elágazás
hoz eső végében, egy ötödik pedig ugyancsak a BajcsyZsilinszky
utcában a kocsma déli végében teremtene átkelési lehetőséget.
Krix Lajos beszámolójában hangsúlyozta, hogy egyikmásik
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helyszín kifejezetten az ő kérésére és a szintén tinnyei közleke
désmérnök, Viktor Attila egyetértésével lett kijelölve, illetve
hogy ez az 5 zebra még pályázat nélkül sem lenne olyan anyagi
megterhelés, amit ne lehetne megvalósítani.
Különös az élet: néhány hónappal/évvel ezelőtt szinte fizi
kai korlátai voltak annak, hogy egyrészt megtudjuk, mennyibe
kerülhet akár egyetlen normál zebra kialakítása, másrészt mi
nimum 100 méteres távolságnak kellett lennie más zebráktól
és nem belátható kanyaroktól, harmadrészt közröhej tárgyává
és csúfolódó, személyeskedő trollok célpontjává vált az, aki
csak meg merte említeni az egyszerű zebrákat. Most meg
hirtelen 5 gyalogátkelő létesítése is elérhető közelségbe került,
hála polgármesterünk dicséretre méltó kitartásának és igyeke
zetének… vagy annak, hogy egy képviselő meg egy botcsinálta
firkász életben tartotta a témát?
Nehéz szülés volt. Végtelen örömmel tölt el, ha ehhez a fej
leményhez a novemberben benyújtott közérdekű adat
igénylésem okozta presszió hozzájárulhatott.  Persze saj
nálom, hogy a törvény rendelkezései ellenére erre azóta sem
kaptam választ.

Tinnyén ezt lehet?

Miért ne lehetne,
ha csak néhányan fortyogunk miatta…?
Ja, a Pohl udvarban megjelent piros napelemes szekrény
egy ZBOX, ami a partnerként működő forgalmazóktól meg
rendelt csomagjaink helyben történő átvételét teszi lehetővé. A
készüléket díjmentesen telepítette és helyi költségek nélkül
üzemelteti a szolgáltatója.

Hirdetés

SÜTI? COOKIE?

GYÖRGY ATTILA

Miért kell ennyit kattintani? (Olvasói levél)
Kedves Szabolcs! A Körtvélyes korábbi számaiban több alka
lommal is olvashattuk számítástechnikai cikkeidet, ezért lenne
Hozzád egy valószínűleg sokakat foglalkoztató kérdésem. Nap
mint nap keresünk a világhálón adatokat. Egyegy honlapra
kattintva azonban sokszor felugrik egy ablak, amiben választa
nunk kell, hogy kérünke sütiket (cookies). Valójában a tevé
kenységünket szeretnék figyelni ezekkel (folytatás a 6. oldalon)

Körtvélyes
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Süti? Cookie? Kattintás? (folytatás az 5. oldalról)

a fájlokkal, amelyeket a kedvesnek tűnő süti elnevezéssel
illettek. Szerintem a baktérium, vagy a megfigyelő fájl elneve
zés helyénvalóbb lenne. Vane olyan beállítás, ami megkí
mél bennünket attól, hogy ideoda kelljen kattintani
minden egyes honlap meglátogatásakor?
Kedves Attila! A rövid válasz az, hogy nincs.  A korsze
rűbb böngészőkben ugyan lehetőség van letiltani a sütiket,
azonban ettől még a honlapok üzemeltetői kötelesek tájé
koztatni Téged arról, ha egyébként használnák a technoló
giát. Amikor többféle sütit is lehetőséged van elfogadni,

SZÓKIMONDÓ BESZÁMOLÓ (3/3)

akkor az adott honlap többféle szintű figyelésére
(követésére, profilozására) mondhatsz igent vagy nemet.
Ezeket egyszer mindenképpen le kell reagálnod. A figyel
mesebb honlapok ezt hosszabb ideig is megjegyezhetik, de
némelyik csak regisztráció után hajlandó memorizálni a
beállításaidat. Ha viszont egy honlap hirdetéseket is
megjelenít, akkor valószínűleg a hirdetők beállításait is le
kell egyszer kattintanod. Hirdetések ellen az előfizetéses
modell a bevált legális megoldás, ezt azonban ma még nem
minden portál kínálja fel (bár a számuk az utóbbi idő

ben egyre inkább nő).

CZUCZOR SZABOLCS

a tinnyei önkormányzat képviselőtestületi üléséről: 2022. március 9.
A nemzetközi nőnap másnapjára időzí
tett képviselőtestületi ülés a megjelent
képviselő asszonyok megajándékozásá
val kezdődött. A napirend egyhangú el
fogadása után Tinnye közművelődési
programterve lett jóváhagyva, ami szinte
minden hónapra ajánl valamilyen falu
szintű elfoglaltságot a lakosság részére.
A második napirendi pontban az ön
kormányzat kitekintő határozatát
fogadta el a testület. Ez gyakorlatilag
rögzíti, hogy az önkormányzat középtávú
gazdasági törekvéseiként „kiemelten fon
tosnak tartja a költségvetési egyensúly
megteremtését […]”, majd egy táblázat
ban felsorolja azokat az összegeket,
amikkel kapcsolatban várhatóan fizetési
kötelezettségei keletkeznek 2022 és
2025 között. Furcsa, hogy míg Krix Lajos
polgármester szerint ez eddig nem volt
szokás, sőt három héttel korábban még
úgy tartotta, költséghatékonyságról nem
beszélhettünk a közigazgatásban, most
mégis hagyományt teremtene azzal, hogy
igyekszünk minden létező fizetnivalót a
látóterünkben tartani. Természetes, hogy
ilyen a gondos faluvezetés, a képviselők
egyhangúlag meg is szavazták.
No, de jöjjön is a főfogás, a 2022es
költségvetési terv! Krix Lajos javasol
ta, hogy az önkormányzat idén kb. 50
millió forint értékben adjon el telkeket,
amivel a tulajdonában lévő épületek (pl.
művelődési ház, hivatal épülete stb.) fel
újítását fedezné. Javasolta továbbá 3
millió forint kulturális célokra történő
ráfordítását, illetve javasolta a Tinnyei
Üvegtigris Futball Club – aminek ő maga
is alapító és elnökségi tagja (youtu.be/
V2f4dnVrHWY?t=3691) – támogatá
sát egymillió forint értékben. A Magyar
ország legnépszerűbb sportját képviselő
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klub tavalyi létrejötte óta komoly támo
gatásoknak örvend és néz elébe: Gulyás
Gergely miniszterelnökséget vezető mi
niszter 600 ezer forintos támogatásban
részesítette a tinnyei klubot, Krix Lajos
pedig már most számol az öltöző felújí
tására megpályázott 7 millió forintos tá
mogatással. Ez a falukasszából származó
plusz millióval hatékony kezdőrúgásnak
számítana a fiatal egyesület életében. Ér
demes azonban visszaidézni, hogy míg
tavaly a civil szervezeteknek még a 150
ezer forintos támogatást is külön meg
kellett igényelniük (amit aztán a képvi
selőtestület bírált el), addig most a pol
gármester gyakorlatilag a részben saját
szervezetének szánt támogatásról tesz szó
beli javaslatot a napirendi pont előter
jesztésén felül. Ugyancsak érdemes ösz
szevetni ezt a bánásmódot a Völgylakók
Egyesületének (a 3. oldalon már felidé
zett) ingatlan használati kérelmével, ami
el lett utasítva, pedig ott az egyesület
által megpályázott állami támogatás az
adott ingatlanra lett volna költve.
Köszönhetően Naszvadi Győző kép
viselő úr tavalyi javaslatának, Geréb
Tünde jegyző asszony már automatiku
san előirányozta idénre a bő 2 millió fo
rintos polgármesteri jutalmat. (Ez
különösen annak fényében bőkezű gesz
tus, hogy egy kormányrendelet 2022. ja
nuár 1jétől a kistelepülési polgármeste
rek fizetését országosan is megemelte át
lagosan 30%kal.) Ladányi Péter képvi
selő úr javasolta a jutalom előirányzásá
nak törlését, illetve kérte képviselő tár
sait is, hogy hozzá hasonlóan ők is mond
janak le éves szinten összesen több
millió forintot kitevő tiszteletdíjukról.
Hogy pontosan mekkora ez az összeg, az
nem derülhetett ki, ugyanis az előter
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Tinnye közművelődési
programterve
2022. májustól:
• Május 29. – Gyermeknap
• Július 6. – Polgárőr nap
• Július 23. – Búcsú
• Augusztus 12. – Generációs találkozó
• Augusztus 1920. – Falunap, Szt.
István nap
• Augusztus 28. – Csillaghullás
minifesztivál, Nyárzáró piknik
• Szeptember 30. – Népmese napja
• Október 1. – Idősek világnapja
• Október 5. – Faluső nők világnapja
• Október 15. – Szemétszedés
• Október 23. – Nemzeti ünnep
• November 11. – Márton nap
• November 2830. – Adventi település
dekoráció
• December 3. – Közös karácsonyfa
díszítés, Adventi gyertyagyújtás
• December 6. – Mikulás ünnepség
• December 120. – Karácsonyi
postaláda
• December 123. – Adventi ablakok
• December 123. – Mesekalendárium
• December 115. – Adománygyűjtés
• December 1718. – Adventi vásár
• December 18. – Karácsonyi ebéd
nyugdíjasoknak
• December ??? – Karácsony,
Önkormányzati dolgozók karácsonyi
műsora

jesztés mellékleteként elérhető Excel
táblázat nem tartalmaz részinformáció
kat, csak alapbérekkel összevont végösz
szeget. A költségvetési táblázatok elna
gyoltsága miatt ismét hosszas vita ala
kult ki, mert míg Geréb Tünde úgy vélte,
hogy „a képviselőnek nem kell könyvelé
si információkkal rendelkeznie”, illetve
„könyvelési oktatást – ne haragudjon a
képviselő, de –
(folytatás a 7. oldalon)
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tartalmazó „munkaanyag nem képezi a közérdekű adat
részét”, tehát a falu által megbízott könyvelő iroda által össze
állított, részleteket és összefüggéseket is tartalmazó táblázat
nem hozható nyilvánosságra. Ha valakit érdekel, menjen be a
hivatalba! Én a magam részéről továbbra sem értem, miért
érné meg bárkinek is egyesével tájékoztatni ezekről a
részletekről az érdeklődőket ahelyett, hogy közzé tennék
ezeket az információkat a falu honlapján… valószínűleg azért,
mert Tinnyén senkit nem érdekelnek ezek a részletek. 

tinnye.info/3px/akepviseloneknemkell

nem vállalunk”, addig Ladányi Péter továbbra is úgy érezte,
hogy neki szüksége van ezekre az információkra ahhoz, hogy
képviselőként megalapozott döntéseket hozhasson. A vitát
végül Krix Lajos zárta rövidre azzal, hogy elnézést kért az ülés
online nézőitől, amiért nem olyan dolgokról beszélnek az ülé
sen, ami a falu lakosságát érdekli. Elmondása szerint ugyanis
jelenleg olyan témákat súrolnak, amik közül sok mindent még
ő sem ért, pedig beszélhetnének pl. a járdák felújításáról is.
Geréb Tünde hozzátette, hogy a költségvetési számításokat is

Ha már Ladányi Péter révén szóba
került a polgármesteri jutalom, Balogh
Rita javasolta, hogy az erre félretett bő 2
millió forintot mérsékeljék 500 ezer fo
rintra, a maradékot pedig csoportosítsák
át a falusi rendezvényekre vagy a foci
klub támogatására. Krix Lajosnak a foci
klub részére szánt 1 millió forintot Ladá
nyi Péter diszkriminatívnak nevezte, hi
szen a frissen megalapított klub ezáltal
célzottan, mindenféle kérelem és igény
lés nélkül, soron kívül, a többi tinnyei ci
vil szervezetet a kispadról beelőzve jutna
egy igen ritkán látott mértékű önkor
mányzati juttatáshoz. Épp sikerült egy
konszenzusos megoldást találni – ami
szerint a jutalom szét lenne osztva az
összes civil szervezet támogatási kerete
és a falusi rendezvények büdzséi között
– amikor Naszvadi Győző és Szopkó
Csaba képviselő urak elkezdtek érveket
felsorakoztatni amellett, miért lenne mégis
érdemes inkább direktben megtámogat

TINNYEI FEJLEMÉNYEK

ni a foci klubot. Az érvek célba értek, így
végül a foci klub csak megkapta a millió
ját, a kulturális programok kerete is
bővül egy millióval, erre pedig a polgár
mesteri jutalom keretét áldozták be. A
többi civil ugyanúgy pályázhat, ahogy
régen, a régi keretből. Végül – nem egy
hangú szavazással, de – a falu 2022es
költségvetésének 466 millió forintos
főösszege is el lett fogadva.
Egyebekben szó volt arról, hogy a
Kossuth Lajos Általános Iskola bővülne a
Cziffra György Alapfokú Művészeti Isko
la (AMI) képzésével, amivel így a tinnyei
iskola a pilisvörösvári intézménynek egy
max. 70 fő képzésére alkalmas telephelye
lenne. Balogh Rita emlékeztetett, hogy
korábban szó volt arról, hogy iskolánk
ban autista és spektrum zavaros gyere
kek ellátására is sor kerülhet, erről
azonban nem nagyon hallani újabban. A
polgármester egyelőre nem tudott pon
tos információkkal szolgálni, tudomása

CZUCZOR SZABOLCS

Hírek az internet eldugott bugyraiból
A február 24ei képviselőtestületi ülés közvetítésén derült ki,
hogy az önkormányzat (ki tudja, milyen indíttatásból) egyszer
re több helyszínen is vizsgálja az egyszerű zebrák, pontosab
ban zebra minimumok létesítését. Márciusban a Magyar
Falu Program támogatásával megújult a Bocskai utca foci
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szerint az a terv elhalt. Az iskola AMIval
történő feladatellátásbővülését végül
csak Naszvadi Győző nem támogatta, ő
ugyanis az előterjesztés alapján nem lát
ta garantáltnak, hogy ez a változás nem
ró többlet terhet a falura.
Az ülés végén elhangzott még, hogy a
2022. év eleji adatok szerint önkormány
zataink belső rendszere szerint Tinynyén
1880, Pilisjászfalun 1924 bejelentkezett
lakos van nyilván tartva. Végezetül Krix
Lajos ejtett néhány szót a március 11ére
tervezett ünnepi megemlékezésről, illet
ve az aznap estére tervezett tábortűzről.
Utóbbit leegyeztette a katasztrófavéde
lemmel, de amúgy is, „tudjuk nagyon
jól, hogy a sportpálya melletti területtől
200 méterre nincsen erdő”.
Ami meg 40 méterre van, az belterületi,
így az éghetetlen… 

pálya felé tartó járdaszakasza. Március 11én délelőtt
ünnepi megemlékezésre került sor a Kossuth Lajos
Általános Iskolában. Aznap délután a faluvezetés hatalmas
tábortűz gyújtással igyekezte fenntartani az ünnepi
hangulatot. Mindkét esemény előző nap volt meghirdetve, ki
zárólag online. Március közepétől elérhető a Pohl udvarban
egy új csomag automata szolgáltatás. Március 25től
elektromos hálózatfejlesztési
(folytatás a 8. oldalon)
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munkálatok zajlanak a Jászfalusi út északi oldalán a Széche
nyi utcai elágazástól, aminek keretében a jelenlegi járda is fel
frissül. Március 30án útszéli korlátok kerültek az óvoda
bejárata elé. A faluvezetés ezen túl felkérte a szülőket, hogy
gépkocsijaikkal az erre a célra kialakított parkolóban parkolja
nak, ne az ovi előtt. Április 5én a Magyar Rádió Gyermek
kórusa adott koncertet a Kossuth Lajos Általános
Iskolában. Ugyanezen a napon megkezdődött a játszótér
építése a Pohl udvarban. Április 11én délelőtt Harcos Bálint
íróköltő tartott bemutatót a költészet napja alkalmából az
iskola könyvtárában. Április 13án a reggeli órákban a „Másfél
évszázados altisztképzés” váltó emlékfutás résztvevői halad
tak át Tinnyén. Húsvét alkalmából ismét tojásfák ékesítették
a falu környezetét. A már jól ismert Bocskai utcai állatsimo
gató helyszínén kívül idén az önkormányzat épülete előtt is
díszbe borult néhány kisebb fa. A soron következő képviselő
testületi ülés április 22én megjelent előkészítő anyagából
kiderült, hogy a már oly' régóta nélkülöző Damjanich utca
több tíz milliós pályázati támogatások révén nemsokára végre
szilárd burkolatot kaphat. Április 23án szombaton végre sor
kerülhetett a közösségi szemétszedésre.

tinnye.info/apro

KERES

hargitai1954@gmail.com
Alkalmi udvari, kerti munkára férfi munkaerőt keresek.
Előny, ha kerti kis gépekhez is ért.

KÍNÁL

+36 30 434 7560

Ingyen elvihető 8 db 2022es (méregzöld) Depónia
zöldhulladék matrica.
+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.

Hirdetés

TINNYE ÉLŐVILÁGA

V.P.

A madarak

Mintegy húsz éve élünk Tinnyén családommal. A magával
ragadó táj, a csend vonzott ide minket. Ideköltözésünkkor itt a
falu szélén kevesebb madárfajjal találkoztunk. Később, ahogy
nőttek a fák és a bokrok a telkünkön, egyre többféle madárhang csendült fel a közel
ben. A környéken a következő fajokat azonosítottunk be: kenderike, tengelic, barát
poszáta, mezei poszáta, kék cinege, széncinege, kis poszáta, sárgafejű királyka,
sárgarigó, fekete rigó, ökörszem, vörösbegy, barázdabillegető, fácán, házi rozsdafar
kú, zöldike, molnárfecske, füsti fecske, búbos pacsirta, mezei pacsirta, nagy fako
páncs, zöld küllő, barna rétihéja, egerészölyv, karvaly, héja, vörösvércse, örvös
galamb, balkáni gerle, erdei fülesbagoly, macskabagoly, kakukk, búbos banka, füle
müle, énekes rigó, kerti poszáta, csilpcsalp füzike, tövisszúró gébics, őszapó, szajkó,
szarka, seregély, dolmányos varjú, holló, házi veréb, mezei veréb, fürj, kabasólyom,
gyurgyalag. Téli vendégek: kis sólyom, hantmadár, fenyőrigó. Elvétve felénk repülők:
fekete gólya, ezüstsirály, sarlósfecske, tőkésréce, szürke gém, fehér gólya, bütykös
hattyú. Vonulás közben megfigyelhető: daru, nagy lilik. Egyegy madarat részleteseb
ben is szeretnék majd bemutatni a Körtvélyes számaiban. Kerüljünk mi is közelebb a
természethez, ismerjük meg e szép teremtményeket! Ha ismerjük a neveiket, felis
merjük a hangjukat, közelebb kerülnek a szívünkhöz. Megnyugtató és mégis izgalmas
dolog a madárfigyelés: sikerélmény, ha egy korábban nem látott fajt láthatunk.
(Folytatása következik)
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