
202
0/

11
18.

 sz
ám

18.
 sz

ám

AZ ÉV FÁJA 2020
Kis híján. Jövőre esetleg?

Közösségi építésű híd Tinnyén
Lesz folytatás?...............................2

Apróhirdetések
Itt az ingyenes lehetőség!..............3

10 év önzetlen tájékoztatás
Interjú Cseh Balázzsal..................4

Életútinterjú, 7. rész
avagy Sanyi bácsi meséi...............6

A Körtvélyes költségvetése
Tinnyei üvegzseb...........................7

Közlekedési reform ötletek
Önnek mi a véleménye?................9

Szellőztetés
Vírus ellen, füstölés helyett.........13

Adózási morál Tinnyén
„A helyzet katasztrofális”............13

Képviselői számvetés
Beszámoló 2019–2020ról..........14

CZUCZOR SZABOLCS

Tavasszal lakossági kezdeményezésre Tinnye benevezte az öreg 
Makkfát az Ökotárs Alapítvány által szervezett 2020as Év Fája 
versenyre (ez nem összetévesztendő a hasonló nevű, de az Or
szágos Erdészeti Egyesület által szervezett versennyel, amin vi
szont  fafajok  vesznek  részt).  Idén  a  tinnyeiek  álmát  napkeleti 
irányból őrző magányos matuzsálemmel együtt összesen 40 fa 
és facsoport mérkőzött meg egymással az országos hírnévért.
A verseny különlegessége, hogy a nevezett fa kora, szépsége 

és mérete sokkal kevésbé szempont a zsűri szemében, mint az, 
ha  a  fa  őshonos,  közterületen  áll,  vagy  a  története  egy 
környezetvédelmi ügyhöz kapcsolódik. A tinnyei Makkfa ebből 
a  szempontból  nincs  túlságosan  szerencsés  helyzetben. 
Tölgyként ugyan őshonos,  azonban hiába  tűnik úgy, hogy  egy 
bárki számára megközelíthető szántóföld közepén tekint az ég 
felé,  az  a  föld  magánterület,  így  a  fa  látogathatósága  nem 
magától  értetődő.  Ugyanakkor  sorsát  nyugodtan  tekinthetjük 
egy  környezetvédelmi  sikertörténetnek,  hiszen  a  Tinnyét 
körülvevő szántóföldek kopárságát egy olyan helyen  töri meg, 
ahol  eddigi  életének  bő  másfél  évszázada  alatt  az  adott 
földterület  mindenkori  tulajdonosa  bármikor 
dönthetett  volna  úgy,  hogy  nem  kikerüli  a  gépeivel, 

1. kép: A tinnyei Makkfa télen (fotó: Pap Tamás Gábor)

hanem  kivágja  és  a  helyét  hasznosítja.  A  tinnyei  Makkfa 
azonban még az őt körülvevő földekbe szórt kemikáliák dacára 
is  képes  évrőlévre  terebélyesedni,  hősiesen  ellenállni  a 
jelenkor  egyre  váratlanabbul  lesújtó  viharainak,  hűs  árnyékot 
vetni  a  nyáron  megpihenő  földműveseknek,  és  zúzmarába 
öltözve gyönyörködtetni a téli kirándulókat.
De  vajon  mi  lesz  vele  a  jövőben?  Kacifántos  törzse 

túlélhetett  már  néhány  villámcsapást,  oldalirányban  nyújtózó 
hatalmas  ágai  pedig  bizonyára  nem  könnyítik meg  számára  a 
dombtetőn uralkodó szélben való egyensúlyozást. Néhány éven 
belül  ráadásul  jóval  közelebb  kerülhet  egy nagyobb  forgalmat 
bonyolító  bekötőúthoz, mint most  bármelyik  belterületi  utcá
hoz.  Kérdés,  hogy  a  falusias  tájkép  e  büszke  szimbólumának 
szükségese ilyen környezetbe kerülnie, ha létezhet annál jobb 
megoldás is?
Nézzünk ki az ablakunkon vagy sétáljunk fel a szomszédos 

dombtetőre! Tekintse meg Ön is ezt a gyönyörű örökséget saját 
szemével!  Kérdezze meg  róla  a  szomszédját,  hozza  szóba  egy 
baráti  beszélgetés  alkalmával!  Ön  miket  mesélne  a  tinnyei 
Makkfáról?

Ossza meg fényképeit és gondolatait szerkesztőségünkkel, 
fogal maz zuk meg a tinnyei Makkfa 

történetét közösen, hogy 
2021ben végre ő 

lehessen az
Év Fája!
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Tinnye  területi  adottságai  és  az  elmúlt  évtizedekben  jelentős 
mértékben  átalakult  közlekedési  infrastruktúrája  nem  igazán 
nevezhető  szerencsésnek.  Közútjain  is  bőven  lenne  mit 
alakítani,  de  a  gyalogos  közlekedés  ma  különösen  nehézkes, 
főleg,  ha  a  faluközpont  és  az  újabban  kialakított  lakóövezetek 
közötti átjárás lehetőségeit vizsgáljuk. Nagyon sok helyen nincs 
járda,  az  Aból  Bbe  történő  biztonságos  eljutást  pedig  még 
falun  belül  is  sokszor  csak  óriási  kerülővel  lehet  megtenni  – 
beszéljünk akár a faluközpontról, akár a völgyekről.
A  Makkfaliget  is  érdekes  módon  lett  kialakítva,  hiszen  a 

dombtető  felől  induló mély  esővíz  elvezető  árok  gyakorlatilag 
kettévágja a területet. Akárki is menne át a liget egyik feléből a 
másikba (pl. szomszédok beszélgetni, gyerekek játszani, postás 
vagy  újságos  kézbesíteni),  csak  nyaktörő  mutatványokat 
kockáztatva  tudna  átkelni  a  2 méter mély  hasadékon,  vagy  le 
kell  mennie  a  1133as  sz.  útba  (Piliscsabai  útba)  torkolló 
elágazásig,  hogy  megkerülje  azt.  Ez  mostantól  másként  lesz, 
köszönhetően  egy,  a  liget  felső  határában,  a  Lovas  utcánál 
létesített új gyalog hídnak, amit a helyi  lakosok építettek saját 
erőből, saját szerszámokkal. Az anyagot részben saját pénzből, 
részben  pedig  az  önkormányzat  anyagi  hozzájárulásával 
fedezték.
A  Makkfaligetiek  –  ahogy  Tinnye  több  más,  területileg 

összetartozó  lakóközössége  is  –  gyakran  szerveznek  közösségi 
programokat. Ekkor az utcabeliek összejönnek, délelőtt rendbe 
teszik  a  ligetet,  szemetet  szednek,  a  növényeket  gondozzák, 
déltől  pedig  bográcsoznak,  sütögetnek,  beszélgetnek…  egy 
szeptemberi  hétvégén  pedig  még  hidat  is  avattak.  Ennek 
alkalmából  beszélgettünk  a  munkálatokban  részt  vevő 
lakosokkal, köztük Sólyom Gabesszal:
– Az igény a hídra magától értetődő. Mégis hogyan 
alakult ki a koncepció?
– A híd vázára több elképzelés is született. Az egyik szerint beton 
lett volna a fő tartószerkezet, de az időtállóság, megépíthetőség 
és költség szempontból kevésbé tűnt előnyösnek. A másik 
(nyertes) elképzelés szerint a már rendelkezésre álló vasúti 
sínpár képezte a híd alapját, két végén egyegy beton talpfával, 
amiket az árok két partján munkagépekkel kiásott vájatba 
emeltek darus kocsival. A vasúti sínt Ódor Zoltán adományozta 

és annak elhelyezését ellenszolgáltatás nélkül végezte, amit 
ezúton is köszönünk neki! A járófelületet és a korlátot képező 
tölgyfa anyagot az önkormányzat vásárolta a piliscsévi 
fatelepről, az ezeket a sínpárhoz erősítő laposvasakat és 
menetes szárakat pedig Veres Norbert helyi lakatostól rendelte 
meg.
– Hol kapcsolódott be a szélesebb körű lakosság?
– Éppen ennél a pontnál. A szerkezetet képező nyersanyagok 
megvoltak, már csak össze kellett rakni őket. Jómagam 
bútorasztalos vagyok, így a fa méretre vágásával és 
megmunkálásával nem volt probléma, a szaktudás és a gépek 
adottak voltak. De segítő kezek nélkül fabatkát sem érnek a 
gépek. A műhelymunkát és az egyes elemek helyszíni 
összeszerelését csapatban végeztük el.
– Mi következett az összeszerelés után?
– A nyers faanyagot időjárás állóvá kellett tennünk, az ehhez 
szükséges faápoló anyagok árát közösen dobtuk össze, a 
festegetésre pedig mindenki a maga szabadidejéből áldozott. 
Közvetlenül ezt követően viszont a híd még csak gyalogos barát 
volt. Ahhoz, hogy kerékpárral, rollerrel vagy babakocsival is 
kényelmesen át lehessen hajtani rajta, a két végét murvával 
hoztuk szintbe az úttesttel, amit szintén az önkormányzat 
biztosított.
– Ki álmodta meg a híd felépítményét?
– Mi, a lakóközösség műszaki beállítottságú tagjai dugtuk össze 
a fejünket. Erdei kirándulások alkalmával nagyon sok ilyen 
híddal találkozhatunk, így az elfogadott és gyakorlatban is 
bizonyított minta szinte kínálta magát. Csak le kellett másolni 
és a helyi körülményeknek megfelelően adaptálni.
A  híd  teherbírására  egyébként  nem  lehet  panasz:  a 

hídavatón  csaknem 40 örömteli  lakos  állt  sorban  rajta,  sőt  az 
építmény motorosok által is átesett már a tűzkeresztségen.
A  híd  építésének  apropójáról  megkérdeztük  Krix  Lajos 

polgármester  urat  is,  aki  szóban  megerősítette  azt  a  nem 
régóta  rebesgetett  hírt, miszerint  ez  a Makkfaligeti  hídépítés 
prototípusa  lehet majd  további  tinnyei  gyalog  hidak  lakossági 
összefogással  történő  elkészítésének  vagy  korszerűsítésének. 
Azonban  lapzártáig  további  részleteket nem  tudtunk meg  tőle 
ezekről a tervekről.

2. kép: Hídavató Tinnyén, a Makkfaligetben 2020. szeptember 20án (fotó: Czuczor Szabolcs)

KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL ÉPÜLT HÍD TINNYÉN
Rajtunk múlik, lesze folytatás

CZUCZOR SZABOLCS
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Normál méretű fizetős hirdetéseink mellett 2020 októberétől – 
teszt  jelleggel  –  lehetőséget  biztosítunk  lapunkban  apró 
hirdetések  díjmentes  megjelentetésére  is.  Az  újság 
lapszámonként  több,  csaknem  700  példányban,  Tinnye  bő 
1800 fős lakosságához jut el kéthavonta.
Apróhirdetés  feladására  emailben,  SMSben  vagy  Viber 

üzenetben  biztosítunk  lehetőséget  az  alábbiak  szerint.  Ha  a 
hirdetés  feladása az alábbi  szabályoknak minden szempontból 
megfelelt,  visszaigazoló  üzenetet  küldünk,  amit  a 
hirdetésfeladással  azonos  módon  (emailben,  SMSben  vagy 
Viber  üzenetben)  kérünk  jóváhagyni.  Így  egy  hirdetés 
feladásáért egy hirdetőnek összesen 2 db email vagy 2 db SMS 
(vagy Viber üzenet) elküldésével kell számolnia.

Emailben
Emailben  feladott  apróhirdetés  címzettjeként 
szerkesztőségünk nyilvános  címét  kell megadni,  a  levél  tárgya 
pedig  „APRO19”  (idézőjelek  és  ékezet  nélkül,  csupa 
nagybetűvel  írva).  Ez  arra  utal, 
hogy  levelünk  tartalma  a 
Körtvélyes  19.  (következő)  lap 
szá mába szánt apróhirdetés szö 
vegét tartalmazza. A levél szöve 
ge kizárólag a magyar ábécé kis 
és  nagybetűiből,  számokból  és 
írásjelekből állhat legfeljebb 160 
karakteres terjedelemben.

SMSben vagy Viberen
Az  SMSben  vagy  Viber  üzenetben  feladott  apróhirdetést 
szerkesztőségünk  nyilvános  telefonszámára  kell  küldeni.  Az 
üzenet  szövege  az  „APRO19:”  (idézőjelek  és  ékezet  nélkül, 
csupa  nagybetűvel  írva,  kettősponttal  a  végén)  kell  kezdeni,  a 
hirdetés  szövege  pedig  kizárólag  a  magyar  ábécé  kis  és 
nagybetűiből,  számokból  és 
írásjelekből  állhat  összesen 
legfeljebb  160  karakteres 
terjedelemben  (a  7  karakteres 
bevezető  után  tehát  legfeljebb 
153  karakteres  szöveget  lehet 
megadni).

Fontos tudnivalók
1. Hatályosság, feladás határideje
Apróhirdetést  kizárólag  az  adott  lapszámot  közvetlenül 
megelőző lapszám megjelenésétől az adott  lapszám lapzártájá
nak  időpontjáig  lehet  feladni.  Az  előző  lapszám  megjelenése 
előtt,  valamint  lapzárta  után  beérkező  hirdetésfelvételi 
igényeket figyelmen kívül hagyjuk.
Egy  lapszámban  egy  az  email  címe  vagy  telefonszáma 

alapján azonosított hirdetőtől kizárólag a  sorrendben elsőként 
beérkező  hirdetést  jelentetjük  meg,  amennyiben  az  minden 
más  szempontból  megfelel  a  hirdetésfelvételi  előírásoknak  és 
harmonizál  az  adott  lapszám  tervezett  terjedelmével.  Az 

ugyanazon  email  címmel  vagy  telefonszámmal  rendelkező 
hirdetőtől  érkező  azonos  lapszámon  belüli  további 
hirdetésfelvételi igényeket figyelmen kívül hagyjuk.
2. Szöveges tartalom
Az  apróhirdetés  szöveges  tartalmára  a  média  ajánlatainknál 
megfogalmazott tartalmi szabályok érvényesek.
A  hirdetés  szövegében  kapcsolatfelvételi  vagy  bármilyen 

személyes adatot  (pl. név, cím, egyéb  telefonszám vagy email 
cím)  megadni  tilos.  Az  apróhirdetés  kapcsolatfelvételének 
céljára  a  hirdetés  feladójának  email  címe  vagy  telefonszáma 
jelenik meg az újságban. Hosszú  email  cím esetén  ideiglenes 
átirányítást tehetünk közzé, a maximális karakterszámot túllé
pő hirdetést teljes egészében figyelmen kívül hagyjuk.
3. Adatvédelem
Az  apróhirdetés  emailben,  SMSben  vagy  Viber  üzenetben 
történő  elküldésével  a  hirdető  elfogadja  az  adatvédelmi 
tájékoztatónkban  foglalt  tudnivalókat,  amit  egy  visszaigazoló 
email / SMS / üzenet elküldésével kérünk majd megerősíteni. 
A  megerősítés  határidőn  belüli  elmaradása  esetén  a 
hirdetésfelvételi  szándékot  semmisnek  tekintjük,  a  személyes 
adatokat pedig töröljük.
4. Záró rendelkezések, felelősségvállalás
Fenntartjuk  a  jogot  arra,  hogy  a  fenti  szabályok  és  irányelvek 
be  nem  tartása  esetén  a  feladott  hirdetés  megjelentetésétől 
előzetes tájékoztatás nélkül eltekintsünk.
A  beküldött  apróhirdetések  szöveges  tartalmának  és 

elérhetőségének esetleges pontatlanságáért a hirdető vállalja a 
felelősséget.
Az apróhirdetés  feladás mindenkori  feltételeit megtalálja a 

http://tinnye.info/dokumentum/aprohirdetes/  címen 
elérhető  online  felületen.  Ha  bizonytalan  és  kérdése merülne 
fel,  keressen  minket  bátran  telefonon  (+36  30  434  7560) 
vagy emailen (szerkeszto@czmb.hu)!

Így fog kinézni:

APRÓHIRDETÉSEK A KÖRTVÉLYESBEN
Régóta terveztük, most itt az ingyenes lehetőség!

CZUCZOR SZABOLCS

Ezt a felületet annak a névtelenséget kérő tinnyei 
olvasónknak dedikáljuk, aki 10 000 forinttal 

támogatta a Körtvélyes működését.

Ha Ön is támogatná munkánkat, „Körtvélyes támogatás” közleménnyel 
fogadunk hozzájárulásokat a CZMB Bt. CIB Bank Zrtnél vezetett
107007637009743851100005 számú bankszámláján.

Hálásan köszönjük.

merci@czmb.hu 
Mesekönyv karácsonyra kicsik nek Félix ‐
ről a kölyök kaméleon ról A4es puha kö‐
tésű füzetben, kiszínezhető oldalakkal: 
2500 Ft.
info@czmb.hu 
Pályázat közúti forgalommoderálás 
fejlesztéséről 2 kategóriában br. 200 ezer 
forint összdíjazásért. Írjon nekünk ma, ha 
Önt is zavarja a falubeli gyorshajtás!

szerkeszto@czmb.hu 
Rajzolsz? / Szobrászkodsz? / Írsz? … 
ALKOTSZ? Megmutatnád Tinnyének és 
a nagyvilágnak? Küldd el nekünk! A 
Körtvélyes bemutatja! További infóért írj 
nekünk!
+36 30 434 7560 
Helyi művész vagy kisiparos vagy? 
Bemutatkoznál? Mesélnél magadról egy 
interjú keretében? Hívj minket!
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10 ÉVE ÖNZETLENÜL A TINNYEIEK ONLINE TÁJÉKOZTATÁSÁÉRT
Interjú Cseh Balázzsal

CZUCZOR SZABOLCS

Amikor Cseh Balázs  családjával  a  faluba 
költözött,  hamar  kivette  a  részét  a 
közösségi  életből. Noha  a  személye  nem 
nagyon  került  reflektorfénybe,  az 
önkormányzati  honlap  hírei  és  az  első 
tinnyei  közösségi  oldal  létrehozásával 
szinte  naponta  hozzájárult  a  tinnyeiek 
tájékoztatásához.
– Mikor  fogalmazódott meg 
Benned az, hogy részt vennél a 
lakosság online tájékoztatásában? 
Kit kerestél meg ez ügyben? 
Számítottále valamilyen 
ellenszolgáltatásra?
– 2010. márciusában költöztünk 
Tinnyére. Szerelem volt első látásra: 
mind a falu, mind pedig a későbbi 
otthonunk, egy faház elvarázsolt minket. 
Tetszett, hogy elérhető közelségben van 
Budapest, de mégis már kellően távol, 
hogy nyugodt, kiegyensúlyozott vidék 
legyen. Persze a 10es útról hallottunk, 
durva volt megtapasztalni, de 
szervezéssel meg lehetett oldani a 
közlekedést.
Még abban az évben, decemberben 

fogalmazódott meg bennünk 
(feleségemben és bennem), hogy valamit 
adnánk a településnek, megkerestem az 
akkori polgármester urat, Dr. Bak 
Ferencet az ötlettel, nyitott volt rá és 
összekapcsolt az akkori honlapot és 
tárhelyet üzemeltető céggel, akik 
felraktak egy alap Wordpress 
(tartalomkezelő rendszer) motort. Egy 
kollégámat és a feleségemet, aki grafikus, 
kértem meg, hogy az arculat minél 
gyorsabb összerakásában segítsenek, cél 
az volt, hogy karácsonyra már kész 
legyen az oldal. Ez sikerült is.  
Egyetlen kikötésem volt akkor is, azóta 

is: nem vagyok hajlandó semmilyen 
ellenszolgáltatást elfogadni. Nekem 
szakmám 2005 óta az online marketing, 
én ezzel tudtam hozzájárulni akkor a 
közösséghez. Másrészt egy kis 
településnek kis költségvetése van, nem is 
éreztem volna korrektnek ezért pénzt 
kérni. Az internetcím (domain) 
fenntartás és a tárhely így is – ha bár 
nem tetemes összeg, de – pénzbe kerül, 
amit a falu már fizetett egy cégnek, így 
ahhoz képest „nullából” megújulhatott az 
oldal.

– Összesen hányan dolgoztatok a 
falu honlapján a hírek szolgáltatá
sán?
– Eleinte ketten, Erdélyi Zsomborral 
raktuk fel a híreket, információkat az 
oldalra, majd becsatlakozott a dologba 
Dr. Imre Gábor jegyző úr is. Az elején 
megállapodtunk, hogy bármilyen 
közlekedési információt, balesetről szóló 
vagy a térséget érintő hírt, információt 
bármelyikünk felrakhat minden további 
nélkül, az önkormányzati üzeneteket 
pedig csak hivatalos forrásból, 
polgármester úr vagy jegyző úr, esetleg 
más önkormányzati kolléga emailje 
alapján rakunk csak fel.
Ennél többen viszont nem voltunk a 

hírekre, a honlap karbantartására 
esetileg ugrott be egyegy ember, a már 
említett korábbi kollégám, szintén 
teljesen önzetlenül, vagy az éppen 
aktuálisan tárhelyet üzemeltető cég 
programozója/üzemeltetője. 

– Milyen csatornán jutottak el 
Hozzátok a falubeli történések 
híreinek nyersanyagai?
– Emailen. Emaileztünk általában, 
igazából mindenki dolgozott, tette a 
dolgát napközben és néha lopott időben 
felraktunk az oldalra tartalmakat. 
Eleinte még fórum is volt az oldalon, de 1–
2 év után kivezettük. Sajnos a hangnem 
és a stílus már akkor 

sem volt sokszor szalonképes, kár lett 
volna ezzel a honlapra látogató, esetleg a 
település iránt érdeklődők kedvét 
elrontani.
Telefonon csak akkor egyeztettünk, ha 

technikai probléma volt, hála Istennek ez 
nem volt jellemző, egészen a legutóbbi 
időkig, amikor már az oldal magára 
maradt.
Egy fontos forrásunk volt még: a 

környező települések honlapjai (pl. 
Perbál, Zsámbék) és a varkapu.info 
(Gribek Dániel) hihetetlen mennyiségű, 
érdekes és fontost hírt szállított a 
régiónak, vele megállapodtunk, hogy 
forrásmegjelöléssel átvehettünk híreket.
– 2009ből még látni lehetett olyan 
bejegyzéseket a tinnye.hun, amik 
képviselő testületi ülések 
jegyzőkönyveit közvetíti igen 
komoly részletességgel. Ezeket a 
jegyzőkönyveket Te pötyögted be 
saját kezűleg, vagy Te csak 
megkaptad őket elektronikusan és 
legfeljebb formáztad?
– Ezeket folyamatosan kaptuk emailen a 
hivatalból, ahogy az újságot is 
elektronikus változatban, illetve minden 
helyi rendelet szövegét, valamint 
nyomtatványokat, dokumentumokat, 
amiket feltöltögettünk. Nekünk ezzel 
maximum csak formázási feladatunk 
volt, néha még az sem, nagyon gondosan 
elő voltak készítve.
– Mikor és milyen megfontolásból 
hoztad létre a „Tinnye” nevű 
Facebook oldalt? Volt segítséged 
annak az üzemeltetésében vagy 
egyedül írtad a bejegyzéseket?
– A Facebook oldal szintén még az elején 
készült, nem sokkal a honlap elindítása 
után. Leginkább a honlapon megjelenő 
hírek kerültek ki oda, visszalinkelve a 
honlapra, aztán később kicsit átalakult a 
szerepe, ahogy nőtt a követők száma, ha 
pl. azonnal kellett valamit közzétenni, 
esetleg baleset miatt vagy útinformációt 
(jeges, csúszós út stb.), akkor az rögtön 
felment oda, és a ráérősebb információk 
pedig mentek a tinnye.hura. 
– Említetted azt az időszakot, 
amikor a tinnye.hun is hozzá 
lehetett szólni az egyes 

(folytatás az 5. oldalon)

3. kép: Cseh Balázs
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bejegyzésekhez, és bizony sokszor nagyon komoly 
szócsatákat lehetett ott olvasni. Nem féltél, hogy a 
Facebook oldal is hasonló sorsra jut? Volt valamilyen 
terved arra az esetre, ha elszabadulnának az 
indulatok?
– Hát igen… a tinnye.huról végül a fórumot ki is vezettük. Bár 
csak szócsaták lettek volna, de inkább személyeskedésbe és 
vállalhatatlan pocskondiázásba fulladt beszélgetések voltak. 
Mivel az oldalon a regisztrációnál akármit meg lehetett adni 
névként, az emberek név nélkül vagy kamu névvel még jobban 
elengedték magukat. Én abban bíztam, hogy ha ez átterelődik 
Facebookra, akkor legalább az visszatartó erő tud lenni, hogy 
az ember saját nevével és fényképével szól hozzá, és ez legalább 
kis önkontrollt jelent. Ugyanakkor egy Facebook oldal 
(mármint mint page értelemben) általában kevésbé interaktív 
mint egy csoport. A Facebook oldal inkább tájékoztatásra, 
közlésre való, a tartalmat egy ember/intézmény/cég állítja elő, 
míg a csoportban nincsen önálló tartalom, azt a tagok hozzák 
létre, és szubjektív volta miatt sokkal interaktívabb. Arról nem 
is beszélve, hogy zártabb, mint akárcsak a Facebook oldal vagy 
egy nyitott honlap. 
Volt terv, sőt megvalósítás is volt arra az esetre, ha nagyon 

elvadulna a dolog, volt lehetőség beállítani figyeltetéseket 
kulcsszavakra, illetve volt úgynevezett tiltólista bizonyos 
szavakra. Találtam valahol interneten egy gyűjteményt 
segítségül, így egyazegyben be tudtam állítani 2500 olyan 
szót, kifejezést, ami ha szerepelt egy bejegyzésben, akkor nem 
került ki automatikusan, hanem jóváhagyásra került az 
adminisztrátorhoz. Itt tipikusan csúnya szavakra, vagy vallási 
nézeteket, párt vagy egyéb hovatartozáshoz kapcsolódó 
szavakra és kifejezésekre kell gondolni. 
Hozzáteszem rögtön, eszemre nem emlékszem, hogy lett volna 

a Facebook oldalon végül moderálva bármi, de jó volt tudni, 
hogy ha valaki el akarna kezdeni valami csúnya anyázást az 
oldalon, azt legalább megfogná a szűrő. 
– 2019 nyara óta nem születtek új bejegyzések a 
„Tinnye” c. közösségi oldalon és az utóbbi években a 
tinnye.hun is egyre ritkábban tűnt fel a neved. Mi 
állhatott ennek a hátterében?
– A háttérben több dolog is állt, ezek együttesen teremtették 
meg azt a helyzetet, hogy az oldal elkezdett kiüresedni. Egyrészt 
változott a beosztásom a cégnél, ahol dolgozom, egyre több 
emberért lettem felelős, ezáltal egyre kevesebb időm lett sajnos 
a munka és a család mellett bármi másra.
Másrészt kevesebb hír, információ is érkezett a hivatalból, 

ennek okát nem tudom, találgatni sem szeretnék.

Harmadrészt a tinnye.hu honlap és a Tinnye Facebook oldal 
mellett felerősödtek a Facebook csoportok, amelyek szépen 
lassan átvették, átalakították az oldalak, a kommunikációs 
csatornák szerepét. Az azonnali információ megosztásra (pl. 
ahogy korábban mondtam balesetek, útinfó stb.) már inkább 
mindenki a csoportokat használta. Hozzáteszem gyorsan, ez 
teljesen természetes folyamat, a csoport sokkal közelebb áll az 
emberekhez, jobban hasonlít a társas kommunikációhoz és 
kapcsolathoz, mint egy „egyoldalú” közlést támogató weboldal 
vagy Facebook oldal.
– Mikor és milyen forrásból értesültél arról először, 
hogy az önkormányzat saját Facebook oldalt szeretne 
létrehozni? Kaptál megkeresést annak kapcsán, hogy 
esetleg a Te oldaladat vinnék majd tovább, vagy hogy 
részt vehetnél az újonnan létrehozandó oldal 
üzemeltetésében?
– A szándékról nem tudtam, igazából már csak azt láttam, 
hogy a Facebook csoportba bekerült link valami hírre az új 
oldalról, így értesültem arról, hogy lett valami újabb Facebook 
oldal. 
Bevallom őszintén, annyira kiestem egy év alatt a dolgokból, 

annyira a munkára és a családra koncentráltam, hogy eszembe 
sem jutott, hogy ott van a magára hagyott Tinnye Facebook 
oldal, nem is foglalkoztam a dologgal. Megkeresés nem volt, de 
eddigre már a korábbi kapcsolattartó, Dr. Imre Gábor is 
távozott a jegyzői székből, így megszakadt a kapcsolat a 
hivatallal, ezáltal a tinnye.hu oldallal sem foglalkoztam tovább. 
Illetve nem igaz, amikor vírusos lett, hol a külsős tárhely 
üzemeltető sráccal, hol a hivatallal próbáltam levelezni az 
ügyben, de nem nagyon találtam senkit, belenyúlni pedig akkor 
már nem akartam semmibe. Az üzemeltető srác próbálkozott 
még rendbe rakni, de mivel közös kapcsolattartónk volt Gábor 
és távozott, illetve megtudtuk, hogy az oldallal más tervek 
vannak (más üzemeltető, új honlap stb.), végül nem futottunk 
tovább olyan vonat után, ami nem vesz fel.
Megjegyzem szerintem az új tinnye.hu nagyon jó lett, 

gratulálok mind a kivitelezőnek, mind annak, aki a falu 
oldaláról koordinálta. Korszerű, látványos, illetve számomra 
kimondottan kedves dolog, hogy az én fotóimból használtak fel 
hozzá elég sokat.
– Amikor megjelent a „Tinnye Önkormányzata” c. 
oldal, az első pillanattól fogva tudtad, hogy ezt a falu 
önkormányzata üzemelteti? Akkor vagy azóta 
fogalmazódott meg Benned olyan gondolat vagy 
vélemény (akár műszaki, akár jogi téren), amivel az 
oldalt vagy annak működését jobbá lehetne vagy 
lehetett volna tenni?
– Nem foglalkoztam a dologgal. Én nem láttam ennyire 
kritikusnak ezt a részt. A kommunikációból, az üzenetek 
jellegéből számomra egyértelmű volt, hogy az oldalt a hivatal 
üzemelteti, mint ahogyan az is, hogy az „ellen” Tinnye 
Önkormányzati oldalt pedig olyan, aki szintén helybeli és 
szeretne kis zűrzavart kelteni. Örülök neki, hogy végül a kamu 
oldal kikopott, eltűnt és elcsitult ez a dolog. Felesleges 
állandóan feszültséget kelteni vagy fenntartani.
– A 2019es választásokkor kijelentetted, hogy nem 
indulsz képviselőnek.  (folytatás a 6. oldalon)

10 éve önzetlenül a tinnyeiek online tájékoztatásáért (folytatás a 4. oldalról)

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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Házon kívülről hogyan látnád mégis 
megvalósíthatónak azt, hogy az önkormányzat 
esetleges hiányosságaira fel legyen hívva az illetékesek 
figyelme, azok mielőbb orvosolva is legyenek, és ne is 
okozzanak egymásnak feszülést a lakosság körében?
–  Kérdezted 2019ben, hogy nem akaroke indulni, akkor is 
jót nevettem. Nem a pozíció miatt, vagy mert bármilyen 
értelemben nem tartanám ezt fontos és komoly dolognak, 
hanem azért, mert egyszerűen a közszféra nem vonz. 20 éve 
dolgozom a versenyszférában, egyszerűen nem tudom magam 
elképzelni (legalábbis egyelőre biztos nem) a közszférában, még 
akkor sem, ha szívesen vagyok önzetlen és teszek meg dolgokat 
a köz érdekében. 
Amikor leesett a tantusz, hogy nálam van még mindig a 

Tinnye Facebook oldal, beszéltünk Krix Lajos polgármester 
úrral. Átbeszéltük a múltat, mihogy működött, illetve én 
átadtam neki az oldalt teljes egészében, azonnal, szó nélkül. Ez 
az oldal is egyértelműen a falut, a hivatalt illette meg. Én azt 
javasoltam neki, hogy vagy olvasszák egybe a két Facebook 
oldalt vagy az egyiket szüntessék meg, mert párhuzamosan 
teljesen értelmetlen és felesleges fenntartani. Vegyék át belőle az 
említett kulcsszó kizáró (tiltó) listát, meg esetleg nézzék meg a 
beállításokat, és akár a régi oldalt szüntessék meg. Facebookon 

nincsen akkora jelentősége annak, hogy egy oldalnak mi az 
„életkora”, ez inkább webhelyek esetén számít csak. Facebook
on nem jellemző az, hogy valaki 12510 évre visszalapoz, 
teljesen felesleges és nem is életszerű.
– Ha az önkormányzat megkeresne Téged azzal, hogy 
segítsd őket akár a hivatalos honlap, akár a Facebook 
oldal üzemeltetésében, vállalnád?
– Több oldalról sem. Egyrészt azért nem vállalnám jó szívvel, 
mert kevés időm van. Ha valaki elvállal valamit vagy megígér 
valamit, tartsa is be. Jelenleg azt érzem, hogy a család és a 
munka mellett bármilyen extra vállalás valójában már nem 
férne bele az időmbe, ami meg azt eredményezné, hogy 
számítanak rám, én meg nem teljesítek, nem állom a szavam. 
Úgyhogy fájó szívvel, de ez a tipikus eset, amikor kell tudni 
nemet mondani. Másrészt nagyon két oldalra szakadni látszik a 
település, én egyik oldalra sem szeretnék állni, pontosabban 
egyik oldalra igen: a falu oldalára. 
Maradt tehát a szemétszedés az utak mellett, az illegális 

szemétlerakók bejelentése, a túraleírások pandémia idejére, 
illetve futásaim alkalmával a falu fényképezése és „figyelése”, 
hogy ha bármi történne, lehessen értesíteni a falut óvó és 
vigyázó közterület felügyelőt.

ÉLETÚT-INTERJÚ
avagy Sanyi bácsi meséi, 7. rész

PS

Harmadik korszak
Én  tehát  ma  már  a  harmadik  korszakban  az  összegzés  a 

visszaemlékezés  időszakában,  sokszor  átgondolva,  vígan  vagy 
szomorúan mérlegelem a tetteim. Visszagondolva a hosszú év
tizedekre,  lehet,  hogy  a  kanyargós,  göröngyös  utamon  rossz 
irányban  indultam,  ezeket  sokszor  elmondtam  már,  ki  tudja, 
biztos nem mindig azt tettem, amit tehettem volna, de hát ilyen 
a sors, vagy talán mégis Én vezényeltem rossz irányban életem 
vitelét, a Magam irányítását rossz irányban navigáltam. Be kell 
azért  őszintén  vallanom,  voltak nekem  is  szép napok,  érdekes 
pillanatok,  amelyre  boldogan  emlékszem  vissza,  ekkor 
mondom el  százszor  is magamban, hogy megérte. Útjaimon a 
gondok  áttekintése,  munkáim  végzése  során  voltak  azért 
érdekes,  kacagtató  pillanatok,  csalafinta  dolgok,  ez  talán 
minden ember életében előfordul, ezekről pár szót.
Egy kis csalafintaság
Egyszer, kora májusi napon a tanyánk mellett lévő csatorna 

árterületén,  nem  túl  nagy  vízben  elhatároztam,  csónakázni 
kellene  két  kis  testvéremmel,  Terikével  és  Pannikával  (akik 
még nem érték el  az  iskoláskort  sem). Édesanyámnak  jó nagy 
mosóteknője  volt,  azt  vízre  tettem,  bele  ültettem  a 
húgocskáimat és behajóztunk.
A  hajónk  az  általunk  ültetett  fiatal  fűzfák  között  szépen 

haladt  befelé  a meder  felé,  akár  egy  igazi  hajó, mindhárman, 
akik  a  hajóban  ültünk,  vidám  kacagással  eveztünk  befelé 
mindaddig, amíg eszembe nem jutott egy buta ötlet, mint igazi 
hajós,  el  nem  kezdtem  lulázni,  tehát  jobbrabalra  ringatni  a 
hajónkat.  A  lányok  persze  kétségbeesetten  jajgatni  kezdtek, 
hiába  mondtam  nekik,  „mit  féltek  kicsinyhitűek”!  Ekkor  a 

hajónk  felborult  és mindkét  kislány  velem  együtt  a  teknő  alá 
került a hideg vízbe, mentő öv nem volt, nem is kellett, hiszen 
a víz térdig sem ért, de ez elég volt a kétségbeeséshez. Persze a 
drága  jó  édesanyámtól  megkaptam  érte  az  anyai  jussot  a 
mángorló  fával. Sokáig emlékezetes  lett hajóutunk,  testvéreim 
el is neveztek Tenkes hajóskapitánynak.
A fiatal korom időszakában a szerteágazó munkáim mellett 

azért  adódtak  sok  érdekes  pillanatok  is,  hol  nehezebb,  hol 
könnyebb,  leginkább  amikor  béres  voltam  a  Püspöki 
uradalomban  vagy  szolgáltam,  Juhász  István,  Papdi  Ferenc, 
Tóth  István  gazdálkodóknál.  Az  itteni  élet  már  a 
megpróbáltatások  időszakához  tartozott. Juhász Istvánnál alig 
10 évesen nehéz sorsom volt, kora reggel, nyáridőben ki kellett 
hajtani az állatokat a legelőre, forró napsütésben és úgy 10 óra 
felé  lehetett  csak  haza  hajtani  őket,  utána  készíteni  kellett  a 

10 éve önzetlenül a tinnyeiek online tájékoztatásáért (folytatás az 5. oldalról)

4. kép: Mosó asszony és gyerekei a vízparton (fotó: Nyárádi Gábor, Fortepan)

(folytatás a 7. oldalon)
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elveszett,  le  kell  hogy  mondjál 
mindenről!  Ne  hidd!  Akkor  hirtelen,  az 
öröm, a boldogság éppen olyan könnyen 
beköszönthet  hozzád  is,  meglepetéssze
rűen  eléd  repülhet,  elhalmoz  minden 
jóval,  amit  mindig  is  szerettél  volna, 
megkapod mind azt az örömet, amit vár
tál, a bú és a bánat most hirtelen elszáll, 
tovarepült.  Tudsz  örülni  mindennek, 
akkor mármár  úgy  érzed,  ez  nem  lehet 
igaz,  velem  ilyen  nem  történhet,  ennyi 
öröm  egyszerre  nem  létezik,  és  mégis 
megtörténik,  meglásd,  csak  legyél 
türelmes és várd a holnapot,  eljön majd 
életed  boldogabb  napjai,  amit  nekem 
már sikerült megtapasztalnom.

(folytatjuk) 

takarmányozást. A legeltetést étlenszomjan csináltam, de kibírtam, Papdi Ferenc és 
Tóth  Istvánnál már  sokkal  jobb  sorom volt,  nem kellett  a  jószágokkal  az  istállóban 
aludni,  kedvemre  ihattam,  ehettem,  szinte  családtagnak  tekintettek,  igaz  sokat 
dolgoztam, de megérte. Mind ezek 10 éves kor előtti időszakok voltak, az felett már, 
felnőttként is kezeltek néha.
Ahogy  a  gyermekkorom  vége  felé  közeledett,  apám  inasnak  adott,  Püspöklelére 

kovácsinasnak  szerződtetett,  a  legnehezebb  szakmát  választotta,  de  azért  sosem 
búsultam,  ha  elfáradtam,  elkezdtem  énekelni  a  magam  szerkesztett  dalomat.    Sok 
olyan magam szerkesztett dalaim voltak, amit olykor énekelgettem. Például, amikor 
a nagykörúton andalogva mentünk én is, te is, mind a ketten szivarvéget szedtünk, 
az egyik csikknél, a legszebbnél összeég a markunk. Kelemen a mi főnökünk (ez volt 
a mesterem)  jót kacagott  rajtunk. A másik dalom: udvaroltam egy kislánynak, akit 
Pannának  hívtak,  ha  bosszantani  akartam,  énekeltem  neki:  A  Panna  rám  sem 
hallgatott  ez  szörnyen  fájt  nekem,  és  én  elhatároztam,  hogy  magam  kivégezem. 
Vettem  egy  köteg  madzagot,  hogy  felkötöm  magam,  amíg  lógtam  fenn  a  fán, 
magamban dúdolgattam: ó te Panna édes kis pofám.
E vicces dolgaim mellett, voltak komolyabb megtörtént dolgok is munkáim során. 

A munkahelyeim nem mindig voltak közel otthonomtól,  eleinte  soksok kilométert, 
hosszú utat gyalog kellett megtenni, amíg odaértem. Kora reggel kellett felkelni, ez a 
korai  ébredés még máig  is  elkísér,  a  sok munkának, koránkelésnek azért megvolt a 
gyümölcse  is, mindig  azt  vallottam,  ha most minden  rosszul  sikeredett,  nem baj,  a 
rossz után jó következik, azért mindig kételkedtünk abban, hogy bekövetkezike ez a 
mondásunk valaha, de mégis.
Tudnunk  kell,  az  élet  –  vagy  ahogy  én  szoktam  mondani  –  a  sors  nem  csak 

mindig  rosszakat  produkál.  Van,  amikor  szebbnélszebb  pillanatokat  tárja  eléd  is, 
amit  megtapasztalsz  majd.  Mindaz,  ami  addig  csak  a  szomorúságot  hozta  neked, 
megfordult és nem csak a rossz  jut osztályrészül, hanem az öröm csillaga ragyog be 
az  ablakodon. Amikor már azt hiszed,  vagy  legalábbis úgy  érzed,  csak a bú a bánat 
nehezedik  rád,  hogy  már  semmi  sem  sikerülhet,  talán  már  számodra  minden 

A KÖRTVÉLYES KÖLTSÉGVETÉSE
Tinnyei üvegzseb

CZUCZOR SZABOLCS

Életútinterjú (folytatás a 6. oldalról)

„Pont mint a Körtvélyes nevű semmiről nem szóló de valakinek jó pénzt hozó kiadvány!”

Ez  a  mondat  néhány  hete  látott  napvilágot  az  egyik  tinnyei 
internetes  közösségi  csoportban.  Íme  a  szomorú  igazság 
számokban  a  2019.  október  13.  óta  eltelt  egy  éves  időszakról 
(jelen szám adatai nem szerepelnek benne):
Bevételek:
• 30 200, Ft: PR cikk a tinnye.info onlineon

Kiadások:
• 37 412, Ft: a Körtvélyes 2020/06 (16.) számának nyomdai 
költségei
• 36 750, Ft: a Körtvélyes 2020/08 (17.) számának nyomdai 
költségei
• 2 240, Ft: a Körtvélyes köteles példányainak 
lapszámonkénti postaköltsége

Az  tehát,  hogy  valakinek  jó  pénzt  hoz  a  kiadvány,  finoman 
fogalmazva  is  túlzás.  Lehet  persze,  hogy  valamit  én  csinálok 
nagyon  rosszul,  ezért  vizsgáljuk  meg,  hogyan  gazdálkodott  a 
szerkesztőség 2019 októbere előtt!

A preKörtvélyes éra
2016  őszén  Tinnye  Község  Önkormányzata  egy  rendkívül 

ígéretes  ötlettel  vezérelve  megalapította  a  TINNYE  INFÓ  c. 

önkormányzati  havi  lapot,  aminek  szerkesztésével  Ladányi 
Pétert  bízta  meg.  A  szerkesztő  a  hírek  minél  gyorsabb 
elérhetősége érdekében ennek online változatát is életre hívta, 
innen  a  hírportál  domain  neve:  „tinnye.info”.  A  hírlap 
szerkesztésének  és  nyomdai  költségeinek  nagy  részét  az 
önkormányzat  finanszírozta,  azonban  a  kiadónak  megmaradt 
az  a  lehetősége,  hogy  hirdetések  révén  egészítse  ki  az  újság 
kiadásához  szükséges  bevételeit  és  így  tegye  lehetővé  annak 
hosszú  távú  fenntarthatóságát.  Mint  utólag  bebizonyosodott, 
erre  szükség  is  volt,  ugyanis  az  5.  lapszám megjelenése  előtt 
Krix  Lajos  polgármester  egyoldalúan  felbontotta  a 
szerkesztésre és kiadásra vonatkozó megbízási szerződést.

Szélcsendben haladni
A  pontosabb  múltidézéshez  a  Körtvélyes  alapítóját  és  volt 
szerkesztőjét, Ladányi Pétert kérdeztem:
– Hogyan született meg a Körtvélyes?
– 2017 tavaszán a korábbi TINNYE INFÓ c. önkormányzati 
újság szerkesztésére vonatkozó szerződésünk egyoldalú 
felmondásának következménye volt a független, saját alapítású 
Körtvélyes megszületése.  (folytatás a 8. oldalon)

Hirdetés

7
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Elhatároztam, hogy miután a TINNYE INFÓ utolsó, 2017/03as 
lapszámának példányai egy olajoshordóban (elégetve) 
végezték, valahogyan meg kell oldanunk a lakosság széles körű 
tájékoztatását.
– Miért volt különösen fájó az 5. lapszám kézbesítés 
előtti elkaszálása?
– Bár tudtam, hogy a függetlenséggel magunkra maradunk 
mind a tartalom, mind a finanszírozást tekintve, pont az 
alapítás előtt sikerült egy több lapszámra vonatkozó 
megállapodást kötni egy Tinnyén épp komplex internet/TV/
telefon szolgáltatást indító országos telekommunikációs céggel. 
Bár az eredeti hirdetési megállapodást a TINNYE INFÓra 
kötöttük, a felmondásról azonnal tájékoztattuk a 
megrendelőket, akik (egy kivételével) készséggel átszerződtek a 
Körtvélyesre. A szolgáltató hirdetései így a Körtvélyes első 
lapszámainak kiadását fedezni tudták. Tudtam, hogy ez nem 
lesz mindig így, ezért próbáltam minél több hirdetést szerezni, 
de hamar be kellett látnom, hogy egy lapkiadás Tinnyén 
egyáltalán nem kifizetődő üzleti vállalkozás. Amíg pl. Perbál és 
Zsámbék láthatóan működő piac a vállalkozások és hirdetők 
számára, addig Tinnye nem egy vonzó célterület…
A Körtvélyes életében további nehézséget jelentett az, hogy az 

önkormányzat ekkortól egyáltalán nem volt hajlandó 
közérdekű híreket megosztani a lappal, így a szerkesztőségnek 
még a megjelentetni való híranyagok összevadászására is extra 
erőforrásokat kellett fordítania.
– Nem merült fel, hogy ne ingyenes kiadvány legyen a 
Körtvélyes?
– Azt eleve kizártuk, hogy a Körtvélyest pénzért árusítsuk. Úgy 
gondoltuk, hogy a lapot a tinnyeieknek továbbra is ingyen kell 
megkapniuk. Helyette a költségeket próbáltam visszaszorítani, 
és a nyomdai munkákon kívül szinte az összes munkafázist 
egyedül végeztem, egyfajta szolgálatként, társadalmi 
munkaként. Míg korábban a TINNYE INFÓ szerkesztésekor a 
külső szerzőknek is tudtunk honoráriumot fizetni, a 
Körtvélyesnél ez már sajnos szóba sem jöhetett. Szerencsére 
még így is többen voltak, akik hozzájárultak az újság 
tartalmához. Ezúton is köszönöm áldozatos munkájukat és a 
színvonalas cikkeket.
– 2018tól mintha ritkult volna a Körtvélyes 
megjelenése.
– Igen, így volt. Akkoriban (bár még híre hamva sem volt a 
Covid19nek) itthonról dolgoztam, de az elelmaradozó 
hirdetések és a támogatói (fizetős) kiadások által biztosított 
nem elégséges bevételek miatt nem volt tovább fenntartató 
addigi életem: az itthonról végzett munka, a rugalmas (bár nem 
jól és pláne nem pontosan fizető) pozícióm. Sajnos emberek 
vagyunk, nekünk is élni kellett valamiből. Befizetni a havonta 
folyamatosan, finoman, de ugyanakkor határozottan érkező 
számlákat, megvásárolni az ételt…, tehát fizetni a gyarló élet 
gyarló sarcait. Ezért lépnem kellett.
Mindössze három hét leforgása alatt kiderült számomra, 

hogy másként is lehet: jól fizető állást kaptam. Az új és jól fizető 
állásom biztos anyagi hátteret jelentett, így a Körtvélyes életben 
maradhatott. A Körtvélyes támogatói kiadásához szükséges 
többlet munka azonban már egyszerűen nem fért bele.

Ellenszélben manőverezni
Ráadásul az akkori képviselőtestület (cinikus vagy 

figyelmetlen módon) pont 2018. március 14én, a magyar sajtó 
napját megelőző napon döntött egy új önkormányzati újság 
kiadásáról. Az újságban később (az önkormányzati 
erőfölénnyel visszaélve) üzleti hirdetések is megjelentek, tovább 
rontva a független lapunk amúgy sem rózsás helyzetét.
– Megérte? Mennyibe került és mennyi bevételt hozott 
egy Körtvélyes megjelentetése?
– 2017 áprilisától 2019 októberéig összesen 15 Körtvélyes 
lapszám készült. A megjelent lapszámokra jutó átlagos bevétel 
40471 Ft, a forintosítható átlagos kiadás (kizárólag posta és 
nyomdaköltség) pedig 40816 Ft volt. A nem forintosítható 
kiadások (anyaggyűjtés, cikkírás, szerkesztés, tördelés, telefon, 
benzin, szállítás, kihordás stb.) a saját időmet és pénztárcámat 
terhelte.
A nehézségek és a helyi vezetés folyamatos gáncsolása 

ellenére egyáltalán nem bántam meg ezt az egészet. Minden 
lapszámot örömmel készítettem, és az elkészült újságokat 
mindig boldogan hordtam körbe minden tinnyei postaládába. 
Sok támogató visszajelzést kaptam, és boldog vagyok, hogy 
részem lehetett egy független helyi újság alapításában, 
szerkesztésében és kiadásában.

Vál(asz)tottunk
Aztán  a  2019es  önkormányzati  választásokat  követően,  kb.  a 
9.  lapszám  után  az  önkormányzat  új  lapja,  a  Tinnyei  Hírek 
megszűnt  megjelenni.  A  Körtvélyes  és  a  tinnye.info  online 
pedig  gazdát  cserélt,  ugyanis  az  önkormányzati  képviselőként 
megválasztott  Ladányi  Péter  –  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  törvény  szerinti  összeférhetetlenség 
miatt – nem folytathatta a független lapok működtetését.

Szóval „mennyit is hoz”?
A  cikkünk  elején  bemutatott  egyenleg  és  Ladányi  Péter 
beszámolója  alapján  tehát  jól  látható,  hogy  a  kistelepülési 
független újság fenntartása nemhogy nem hoz, de inkább visz.
És a fenti egyenleg még bőven nem teljes. A mérleg negatív 

oldalán még mindig nincsenek  feltüntetve azok a munkaórák, 
amiket  a  lapszámok  anyagainak  összegyűjtésével  (interjúk, 
helyi  hírek  begyűjtése),  források  kutatásával  (hírek 
hitelességének  kivizsgálása,  telefonálgatások),  azok 
előkészítésével  (cikkek  első  körös  megfogalmazása),  a 
lapszámok  szerkesztésével  (cikkek  kiadványszerkesztőbe  való 
betördelése),  többszöri  átolvasásával  (képernyőn  és  papíron 
történő  hibakeresés,  korrektúra),  próba  nyomásával  (színek, 
árnyalatok  ellenőrzése),  javításával  (esetleges  helyesírási  és 
stilisztikai  hibák  kijavítása),  újraszerkesztésével  (újratördelés, 
felszabaduló  helyek  kitöltése,  helyhiányok  pótlása  a  cikkek 
átrendezésével),  valamint  az  elkészült  újságoknak  a 
nyomdából  Tinnyére  szállításával  (idő  és  üzemanyag  költség) 
és kézbesítésével (a falu körbesétálásával eltöltött legalább két 
nap)  töltök.  Ugyancsak  nem  szerepel  a  fenti  egyenlegben  a 
tinnye.info  online  hírportál  teljes  megújítása  (bő  130  órányi 
programozás),  az  ott  megjelenő  cikkek  összegyűjtése  (napi 
szintű ötletelés, hírkutatás),  források  (folytatás a 9. oldalon)

A Körtvélyes költségvetése (folytatás a 7. oldalról)
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ezzel,  kérem,  segítse  munkánkat 
hírekkel,  információkkal,  olvasói 
levelekkel,  mert  akkor  egyértelműen 
megéri  a minden  lapszámmal  járó,  nem 
kevés  befektetett  munka.  És  így  talán 
többről  is  szólhat  majd  a  Körtvélyes, 
mint a „semmi”.

Köszönöm, köszönjük! 

vizsgálata  és  ellenőrzése,  megszer kesz 
tése,  publikálása,  közösségi  médiában 
történő megosztása stb.
Az  önkormányzati  hírek  lap 

számonkénti kérdezgetése, majd a válasz 
elmaradása  miatti  csalódottságról  már 
nem  is  beszélek.  Furcsa,  hogy  míg  a 
színesszagos,  Tinnyén  kívül  adózó 
megjelenés  valamiért  jó  volt  a 
vezetésnek,  az  ingyenes  megjelenés 
lehetősége,  ami  ráadásul  helyben  is 
adózik,  valamiért nincs  ínyére. Őszintén 
szólva már az is döbbenettel tölt el, hogy 
amikor  mindenféle  ellenszolgáltatás 
nélkül,  a  saját  szabadidőmet  rááldozva 
közvetítek a nyilvános képviselőtestületi 
ülésekről,  akkor  is  csak  szúrós 
tekinteteket kapok köszönetként.

Nooooormális?!
Felmerülhet hát a kérdés, hogy ha ez 

ekkora  nyűggel  jár,  akkor  mégis  miért? 
Egyrészt  azért,  mert  igény  van  rá.  Ezt 
már az első általam szerkesztett lapszám 
kézbesítésekor  megtapasztaltam,  amiért 
nagyon hálás vagyok a lapot mosolyogva 
átvevő  lakosoknak.  Másrészt  mert 
Tinnyén  sokan  vannak,  akik  nem 

A Körtvélyes költségvetése (folytatás a 8. oldalról)

KÖZLEKEDÉSI REFORM ÖTLETEK
„Mi lenne ha?” – Önnek mi a véleménye róluk? Van egyéb ötlete?

CZUCZOR SZABOLCS

Tinnye  gyakorlatilag  egy  kereszteződés,  a  településen  átmenő 
közúti  forgalom  pedig  nemcsak  a  főutak  mentén,  de  a 
kerülőnek alkalmas mellékutcákban lakók életét is megkeseríti. 
A  koronavírus  járványnak  mintegy  pozitív  velejárójaként 
ugyanakkor  a  médiában  egyre  nagyobb  hangsúlyt  kapnak  a 
nem  gépjármű  alapú  közlekedési  módszerek,  így  végre  több 
helyen  hallani  a  gyalogos  és  kerékpáros  közlekedés 
fejlesztéséről. Tinnyén ez különösen kényes kérdés, hiszen míg 
a  gépjármű  forgalom  intenzív,  a  gyalogos  és  kerékpáros 
forgalom  néhol  lehetetlen,  másutt  viszont  épphogy  nem 
életveszélyes.
Íme  néhány  „vad”,  de  könnyen  és  relatíve  kis 

költségvetésből  kigazdálkodható ötlet,  aminek  elsődleges  célja 
a  gyalogos  és  kerékpáros  forgalom  fejlesztése,  miközben  a 
jelenlegi  gépjármű  forgalmat  is  moderálja  és  igyekszik  (a 
tinnyeiek számára) élhetőbbé tenni azt.

Járdaszigetes útszűkület váltakozó irányú 
közúti forgalommal
A Kossuth Lajos utca  tetején  a  falu  belterületének  határa 
pont  egy  nehezen  belátható  dombtetőn,  Piliscsaba  felől  pedig 
egy  hosszabb  lejtőt  követő  kanyarban  található,  ezért  a  nagy 
sebességgel  „berepülő”  járművek  érkezése  mindennapos,  az 
útszéli  gyalogosközlekedés  pedig  gyakorlatilag  életveszélyes. 

Mint azt az út Piliscsabai végén is tapasztalhatjuk, a 30as kor
látozás  gyakorlatilag  hatástalan,  a  gyalogosforgalom  pedig  a 
tinnyei  faluhatárhoz hasonlóan ugyanúgy szűk,  illetve nem lé
tezik.  Szerencsére  ennek  a  helyzetnek  megoldásán  szomszé
dunk is dolgozik, ötleteléssel talán inspirálhatjuk egymást.

Mi  lenne,  ha  a  39.  szám  előtti  „Veszélyes  útkanyarulat 
jobbra” táblától a „Lakott terület vége” tábla vonaláig tartó kb. 
60  méteres  szakaszon  az  úttest  egyegy  kétoldali  járdasziget 
révén  egysávossá  szűkülne,  a  rajta  való  áthaladást  pedig 
„Elsőbbség  a  szembejövő  forgalommal  szemben”  (Tinnye 
irányából)  és  „A  szembejövő 

5. kép: Járdaszigetes útszűkület a Kossuth Lajos utca tetején

(folytatás a 10. oldalon)

Támogassa
a Körtvélyest!

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

további információ:

tinnye.info/media
+36 30 434 7560

mozognak  otthonosan  az  online  térben, 
így még ha lenne is rendszeres híradás a 
vadonatúj  önkormányzati  hír
csatornákon,  ezeknek  a  lakosoknak 
akkor  sincs  lehetőségük  követni  azokat. 
Harmadrészt,  hiába  állítja  bárki,  hogy  a 
faluvezetés  mindent  megtesz  a 
lakossággal  történő  szabatos  pár 
beszédért,  hétrőlhétre  tapasztalom, 
hogy ez nincs így. Nem hogy nyomtatott 
formában  (amikor  még  volt  az 
önkormányzatnak saját újságja), de még 
elektronikusan sem. A propaganda pedig 
nem  párbeszéd.  Negyedrészt  a 
kommunikációt  nem  csak  faluhatáron 
belül  kell  tudni  fenntartani,  hanem  a 
szomszédainkkal  is.  Azt,  hogy  erre  ma 
mekkora  a  kereslet,  tökéletesen  igazolja 
egyegy  tinnyei  híradásunknak  a 
környező  településekről  származó 
kimagasló olvasottsága.
Ma,  a  XXI.  század  információs 

társadalmában,  egy  európai  főváros 
agglomerációjában  lévő  településen  a 
lakossággal  történő  kommunikáció 
gyakorlatilag  vegetál.  És  vagyunk 
néhányan, akiknek ez piszkosul bántja az 
igazságérzetét. Ha  esetleg Ön  is  így  van 

9
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forgalom elsőbbsége”  (Piliscsaba  irányából)  táblák (lásd 5. ké
pet),  esetleg  forgalom  figyelő  és  lassító  jelzőlámpák 
szabályoznák?  A  járdasziget  révén  nemcsak  az  ezen  a 
szakaszon  lakó  családok  számára,  de  a  turisták  számára  is 
megoldódna  a  gyalogos  (és  akár  a  kerékpáros)  közlekedés 
problémája,  de  még  a  Makkfaliget  is  kényelmesebben  és 
biztonságosabban megközelíthetővé válna.
Bizonyára felmerül a kérdés, hogy ez így nem veszélyese a 

járműforgalom  számára?  Véleményem  szerint  ez  kizárólag 
azon múlik, mennyire vesszük komolyan a helyszínt megköze
lítő  járművek  sebességkorlátozását.  Jó  előre  elhelyezett  jel
zőtáblákkal és útburkolati felfestésekkel ez nem okozhat prob 
lémát,  ráadásul  az  ilyen  útszűkület  nem  lenne  egyedülálló  az 
országban: a Tinnyénél 10szer nagyobb lélekszámú Nagykőrös 
is így tett a város nyugati bejáratát jelentő Pótharaszti (4601es 
sz.) út vasúti aluljárójánál (Plusz kód: 2QP5+5F Nagykőrös).

A  falu Kossuth Lajos utcai bejáratának védelme egyébként 
már csak azért is fontos lehet, mert ha idővel elkészül az M100
as  gyorsút  és  annak  a Makkfaliget  és Mediterránvölgy  közé 
tervezett  bekötője,  a  falu  átmenő  forgalma  ilyen  irányban  is 
megnövekedhet.
Hasonlóan  szűk  és  nélkülözi  a  járdát  a  Petőfi  Sándor 

utca  a  23as  számtól  a  Bocskai  utcai  elágazásig,  ahol 
ugyancsak kanyar nehezíti meg az útszakasz beláthatóságát és 
teszi  veszélyessé  a  gyalogos  közlekedést. Ezt  a  kb.  75 méteres 
szakaszt  is  kétoldali  járdaszigettel  lehetne  váltakozó  irányúvá 
korlátozni,  ahol  megint  csak  a  faluból  kifelé  vezető  iránynak 
lenne  elsőbbsége  a  befelé  tartóval  szemben.  Cserébe  lehetővé 
válna a biztonságos gyalogos közlekedés és mérséklődhetne az 
utca  gépjármű  forgalmának  sebessége,  ami  az  óvoda  és  az 
iskola  közelsége  miatt  is  előnyös.  Természetesen  ennek  a 
szakasznak a két végére  is  lehetne  telepíteni  jelzőlámpát, ha a 
beláthatóság ezt indokolttá teszi.
Sajnos  fennáll  annak  a  veszélye,  hogy  ezekkel  a 

lassításokkal  magától  átterelődik  a  forgalom  a  kerülésre 
alkalmas mellékutcákra. Ezért az ÚnyPerbál irányban már ma 
is  előszeretettel  használt  Ady  és  Honfoglalás  utcákban, 
valamint  a  PiliscsabaPerbál  irányt  levágni  képes  Rákóczi 
utcában  lévő  fekvőrendőröket  és  forgalom  lassító  bútorokat 
érdemes lehet fejleszteni, sűríteni.

Párhuzamos parkolás a BajcsyZs. utcán
Az elmúlt hónapokban bebizonyosodott (és ezt Krix Lajos pol

gármester úr is alátámasztotta az október végi képviselőtestü
leti  ülésen),  hogy  a  BajcsyZsilinszky  utcán  kihelyezett 
„Megállni  tilos”  táblák  tökéletesen haszontalanok. Egyrészt  az 
út  széleinek  tört  aszfalttal  történő  lefedése  megtévesztő,  így 
minden  autós  ott  áll meg  a  tiltás  ellenére  is. Másrészt  a  siető 
átutazók  jól  láthatón nem hajlandóak a Pohludvarban hagyni 
az  autójukat  és  sétálni  80–150 métert  a  parkolóval  nem  ren
delkező  üzletekig.  Akkor  inkább  nyomnak  egy  kövér  gázt  és 
dühösen  továbbhajtanak.  Így  pedig  a  40es  sebességkorláto
zásnak is adtunk egy hatalmas pofont. Az üzletek meg csak les
nek, hogy csökken a forgalmuk, és így Tinnye adóbevétele is.
Idézzük  hát  fel  a  piliscsabai  és  pilisvörösvári  példákat: 

térkővel  burkolt  párhuzamos  parkoló,  az  út  szélén  telepített 
árok folyókával kiegészítve (lásd 6. képet).

A kecske is  jóllakik és a káposzta is megmarad. Ráadásul ha a 
járművezető  látja,  hogy  van  lehetősége megállni,  és mondjuk, 
lenne  is  miért  megállnia  (pl.  mert  több  helyi  üzlet  nyílna  a 
főúton vagy a meglévők  fejlődnének),  lelassít  és nem üti el az 
úton átkelni készülő iskolást vagy az autójából kiszállni készülő 
vásárlót.  Pilisvörösvár  nagyváros  Tinnyéhez  képest,  mégsem 
száguldanak  úgy  a  járművek  az  üzletsoron,  mint  a  sokkal 
kisebb Tinnye főútján. Vajon miért?

Megállás az óvoda és az iskola előtt
Már  jó  pár  éve  adott  a  biztonságos  és  védett  parkolás  lehető
sége  a  gyermekeiket  óvodába  és  iskolába  szállító  szülők 
számára  az  óvodától mindössze  két  teleknyire  kialakított  par
kolóban,  de  sokan még mindig  az  intézmények  bejárata  előtt 
megállva teszik ki vagy veszik fel csemetéiket. Igaz,  itt nem ti
los  a  megállás,  de  ezzel  komoly  mértékben  akadályozzák  a 
Petőfi  Sándor  utca  és  BajcsyZsilinszky  utcai  elágazás 
biztonságos megközelíthetőségét.
Nos, ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Az aszfalt réte

get  szélesítsük  ki  az  árokig  (vagy  kapjon  az  útszéle  térkő 
burkolatot),  a  sövény  melletti  vízelvezető  árok  pedig  legyen 
kiváltva  a  fent  bemutatott  acélrács  burkolatú  folyókával!  A 
sárga  cakkos  megálló  felfestés  pedig  kifejezetten  hatékonyan 
jelezné, hogy itt csak megállni szabad, várakozni nem.

6. kép: Terhelhető rácsos beton folyóka – példa (forrás: Terra Metal Kft.)

Plusz kód – Plus Code, Open Location Code
Az  Open  Location  Code  (OLC)  egy  teljes  földterületre 
kiterjedő,  szabad  licencű  geokódolási  rendszer,  melynek 
kódjai  a  Föld  egy  adott  területét  azonosítják.  Az  OLC 
lényege, hogy  rövidebb, könnyebben használható  formában 
lehessen hivatkozni  tetszőleges  szélesség  és hosszúság  által 
kijelölt  földfelszíni  (térképi)  pozícióra.  A  plusz  kódokat  a 
postacímekhez  hasonlóra  tervezték,  olyan  helyen  is 
alkalmazva, ahol nincsenek utcanevek vagy házszámok arra 
a  célra,  hogy  azonosíthatóak  legyenek  egyes  épületek  vagy 
területek.

Forrás: Wikipédia

Közlekedési reform ötletek (folytatás a 9. oldalról)

(folytatás a 11. oldalon)
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Több buta zebra
„Sokat akar a szarka, de nem bírja a  farka.” –  tartja a mon
dás, és sajnos, ahogy polgármester úr már júliusban elmondta, 
idén  már  biztosan  nem  lesz  okos  zebránk  az  önkormányzat 
előtt.  De  ha  lenne  is,  az  az  egy  a  főút  többi  szakaszán  nem 
oldaná meg a gyalogos átkelés gyorshajtás okozta nehézségeit.
Mi  lenne,  ha  nem  ragaszkodnánk  a  hightech 

megoldásokhoz,  és  inkább  telepíttetnénk  4–5  db  egyszerű, 
nagyságrendekkel olcsóbb, festett zebrát? Ehhez nem kell más, 
mint  tábla,  festék,  járdakapcsolat  és  közvilágítás,  amikből 
utóbbi kettő már szinte minden kritikus ponton rendelkezésre 
áll vagy könnyen pótolható. Mehetne egy (vagy több) a Kossuth 
Lajos  utcai  elágazásba  a  buszmegálló mellé,  a  102esen  egy  a 
Zrínyi  Miklós  utcához,  egy  az  önkormányzat  elé,  egy  pedig  a 
Bocskai utcához, plusz egy a Makkfaliget elé (lásd 7. képet)!

Az  ötlet  életszerűségét  egyébként  az  is  alátámasztja,  hogy 
februárban,  a 2020as költségvetés  tervezésekor önálló képvi
selői javaslatra tervezővel történő bejárás is történt, a fenti kép 
ennek  eredményét mutatja.  (Én  a Rákóczi  utca  bejáratához  is 
tettem volna egyet.) Valahogy azonban a dolog még az egyetlen 
hightech zebránk költség problémái ellenére sem lett elővéve.

Gyalog és két keréken falun belül és kívül
A  Körtvélyes  augusztusi  számában  beszámoltunk  a  Tinnye  és 
Perbál  között,  a  102es  út mentén  végzett  földmunkálatokról, 
amiről  kiderült,  hogy  egy  nagyfeszültségű  földkábelt 
telepítettek  az  ELMŰ  munkatársai.  Felmerült  azonban  a 
gondolata  annak,  hogy  vajon  lehetségese  ezt  a  nyomvonalat 
így  „legyalulva” hagyni, hiszen ha nem vagyunk  túl  igényesek, 
akár egy kis murvával felszórva is remek gyalog és kerékpárút 
lehetne  a  két  település  között.  Az  ELMŰ  kérdésünkre 
elmondta,  hogy  a  munkálatok  ellenére  a  földterületek 
használati  és  tulajdonjoga  nem  változott,  ezért  az  arra  való 
belépést  a  tulajdonosokkal  kell  egyeztetni,  de  az  esetleges 
terveket nekik is véleményezniük kell.

Vajon  az  érintett  területek  tulajdonosai  mennyire 
elleneznék,  ha  a  javarészt  jelenleg  is  meglévő,  illetve  a  nyár 
folyamán  kitaposott  nyomvonalakat  a  lakosság  is  használná, 
természetesen  saját  felelősségére?  Vajon  mely  földterületek 
tulajdonosai  lennének  hajlandóak  egyeztetésekbe  kezdeni  a 
témában  Piliscsaba  irányában?  Ez  a  Garancsitó 
látogathatósága  szempontjából  is  óriási  előrelépés  lehetne 
Tinnye  gyalogosan  vagy  kerékpárral  közlekedő  lakossága 
számára,  de  még  az  országos  turizmuson  is  lendíthet,  amin 
Tinnye csak nyerhet.
És  ha  mindezt  Pilisjászfalu  irányában  is  sikerülne 

megvalósítanunk,  akkor  még  a  völgyek  elérhetősége  is 
jelentősen  javulna.  A  Barbárok  (c.  sorozat  stábja)  által  tavaly 
kitaposott  völgyközi  sávon  is  létesülhetne  egy  kerékpárút… 
már ha az erdő vadjai ebbe bele nem szólnak. 

Tömegközlekedés
Májusban  a  Közlekedéstudományi  Intézet  (KTI) 
kezdeményezése  és  Ladányi  Péter  képviselő  úr 
megvalósításának  köszönhetően  online  felmérés  készült  a 
régiós  tömegközlekedésről.  Sajnos  Tinnye  számára  a  tömeg
közlekedésben  rövid  távon  jelentős  javulás  nem  lesz  várható, 
de az mindenképpen komoly előrelépés, hogy a Volánbusz Zrt. 
és  a  KTI  érdemben  foglalkozott  az  összegyűlt  igényekkel,  pa
naszokkal és  javaslatokkal. A fővárosi  irányú tömegközle
kedés  igényével  kapcsolatban  a  Volánbusz  illetékese  így 
reagált:

A társaság valamennyi autóbuszvonalán ‐ így az észrevételben 

szereplő vonalakon is ‐ a többségi utazási igényeknek megfelelő 

menetrend szerint közlekedte  járatait. Tinnye esetében a 

közelmúltban beállíto , alterna v budapes  eljutási 

lehetőséget biztosító, az utazási igényeknek megfelelően 

egyelőre még csak munkanapokon közlekedő járatokkal bővült 

a kiszolgálás.

2020. augusztus 20‐ától pedig a 10‐es számú főút térségében 

egy új, komplex közlekedési rend került bevezetésre, melynek 

során Tinnye 10‐es ú  közvetlen budapes  kapcsolata 

megszűnt, ehelye  azonban óránkén  gyakorisággal, piliscsabai 

átszállással elérhető a településről a vasút.

A 792/2 járat indítható Tinnyéről, a reggeli időszakban szabad 

kapacitás más bővítésre nincs a területen. (az eljutás óránként 

biztosíto  Piliscsaba felé átszállással). Délután a 798/9, 13 és 

14 járatok meghosszabbításának nincs akadálya Piliscsabáig.

A KTI ehhez az alábbiakat fűzte megjegyzésként:

Tinnyéről a Perbálon át Budapestre való autóbusz‐közlekedés 

hálóza  szempontból elsősorban Dél‐Budára valósítható meg. 

Ha Budakeszi felől a Zsámbék irányába közlekedő autóbuszok 

Perbálon Tinnye felé fordulnának, kimaradna Tök és Zsámbék 

északi része. Tinnye számára a legmegbízhatóbb kapcsolatot a 

piliscsabai vasú  átszállás nyújtja Észak‐Budapestre, délre pedig 

az Etele téri járatok, a Széll Kálmán tér felé a perbáli átszállás 

biztosíto .

7. kép: Egyszerű gyalogátkelőhely opciók (forrás: OpenStreetMap)

(folytatás a 12. oldalon)

Közlekedési reform ötletek (folytatás a 10. oldalról)
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Az  illegális utaztatás  (fizetés  jegyadás 
nélkül)  kapcsán  a  Volánbusz  a 
visszaélések visszaszorítását ígérte:

A VOLÁNBUSZ Zrt. mindent elkövet 

annak érdekében, hogy a járművezetői 

visszaéléseket visszaszorítsa, 

megszüntesse. A társaság minden 

tudomására jutó visszaélést kivizsgál, 

illetve folyamatosan ellenőrzi a 

járművezetők munkavégzését mind 

élőerős ellenőrzéssel, mind pedig az 

autóbuszokba egyre növekvő számban 

beszerelésre kerülő kamerák által. Kérik 

ezért, hogyha bárki visszaélést 

tapasztal, jelezze azt a társaság 

nyilvános elérhetőségein.

A  menetrend  Tinnyére  szabása 
érdekében  igényelt  próba  menetrendi 
időszak(ok)  bevezetésének  lehetőségéről 
a KTI az utazóközönség türelmét kérte:

Esetleges fejlesztések kísérle  

jelleggel való bevezetésére van mód, 

ezek hatását vizsgálni is szoktuk, 

azonban a pandémiás helyzetben nem 

érdemes ilyen fejlesztéseket bevezetni.

 

Látható tehát, hogy annak ellenére, hogy 
Tinnye  nincs  könnyű  helyzetben,  az 
érintettek komolyan vették az összegyűlt 
lakossági  visszajelzéseket.  Ez  pedig  egy
értelmű  jele  annak,  hogy  a  nyílt,  széles 
körű  kommunikációnak  megvan  a  pozi
tív hatása.

Tinnyei Telekocsi
Addig  viszont,  amíg  a  helyi 
buszközlekedés  nehézségei  érdemben 
nem  javulnak,  érdemes  lehet  elgondol 
kozni olyan közösségi megoldáson, ami a 

tömegközlekedés  esetleges  kiszámít 
hatatalanságát  közösségi  összefogással 
igyekszik pótolni.
Mi  lenne,  ha  mi,  tinnyeiek 

összefognánk,  és  segítenénk  egymásnak 
a  munkába  és/vagy  hazajutásban,  ha  a 
Volánbusz  járművei  éppen  nem  elérhe
tőek?  Viszonylag  egyszerűen  összeállít
ható  egy  online  (okostelefonnal  is 
elérhető)  rendszer,  ahova  első  körben 
kizárólag  tinnyeiek  regisztrálhatnak,  és 
ha  valaki  lemarad  egy  buszról,  az 
megadhatja, hogy éppen hol várakozik és 
hova tart, a tinnyei autósok pedig ugyan
ezt a rendszert használva  láthatják, hogy 
ki  az  aki  éppen  utukba  esik  és  el  tudja 
dönteni,  fel  tudjae venni a várakozót. A 
rendszer  zárt  lenne,  regisztráció  csak 
valós  személyes  adatokkal  történhetne, 
így  nem  kellene  tartanunk  attól,  hogy 
idegen  autóba  ülünk  vagy  idegent 
veszünk fel magunk mellé.
Természetesen  most  a  vírusterhes 

időben  ez  nem  a  legideálisabb  ötlet,  de 
mire  a  rendszer  kiforrná magát,  addigra 
talán  bátrabban  ülnénk  be  egy  autóba 
egy  másik  falubelivel.  Természetesen 
idővel  a  rendszert  környékbeli 
településekre is ki lehetne terjeszteni, így 
a  Tinnyén  átbuszozók  is  könnyebben 
hazajuthatnának.

A forgalom moderáló 
pályázat még él
Tavaly  –  akkor  még  csak  mint  helyi 

vállalkozó – meghirdettem egy 200 ezer 
forintos  összdíjazású  pályázatot  a  helyi 
közúti  forgalom  moderálására  két 
kategóriában: rendszer fejlesztő és teszt
helyszín  biztosító.  Az  elsőre  senki  nem 
jelentkezett,  az  utóbbira  többen  is.  A 
pályázat ugyan 2019 végén lezárult, de a 
teszt  helyszínnel  pályázókat  (akiknek  ez 

úton  is  hálásan  köszönöm  a 
jelentkezésüket)  továbbra  is  biztosít 
hatom:  amint  előrelépés  várható 
bevethető  eszköz  tesztelhetőségében, 
keresni  fogom  őket.  Jelenleg  több  lovat 
ülök meg egy fenékkel, így saját rendszer 
fejlesztésére  nem  tudok  időt  szakítani. 
Más pályázó meg ugye nem jelentkezett, 
így egyelőre nincs mit tesztelni. De a terv 
még mindig él, nekem pedig továbbra is
határozott    célom  a  Tinnyén  átutazók 
átlagsebességét  forgalmi  rendszám 
felismerésén  alapuló  elektronikus 
rendszerrel  mérni  („csináld  magad 
VÉDA”).
Önnek  mi  a  véleménye  ezekről  az 

ötletekről? Elég vadak? Vagy tud vadab
bat? Mondja el! Vágja le és töltse ki 
az  utolsó  lapon  lévő  kérdőívet, 
majd dobja be postaládánkba!

Közlekedési reform ötletek (folytatás a 11. oldalról)
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A lenyugvó nap ölelő fényei
Mélysárgára festik a messzi kék eget
A határban vagyunk, de gondolatom máshol áll
Nem beszéltünk még eleget.

Füst illatát hozza az ősz felénk
Elhagyja a már sötétbe hajló mezőt
Vágyik a még aranyló égboltra
Igyekszik, ez ad neki erőt.

Minket is beborít egy pillanatra,
A valóság egyre távolodik
Még az ázott földet érzem alattam,
De lelkem lassan vele emelkedik.

Még megfoghatod a kezemet, itt, a határon
Ha szeretnéd, itt tarthatsz,
Vagy viszlek magammal
Csak mondd, hogy lelkedben ott a tavasz!

Fussunk a távozó nap után
Alkossunk egy örömteli új világot
És óvjuk, szeressük együtt
Ezt a közös gyönyörű valóságot!

Nézem szemeidet a ködön keresztül
Mégis élesen látom:
A határon túlra vágysz Te is
Vagy az egész csak álom???

A tűz közben lenyugszik, ott, távol
Aranyfénye egyre kevésbé melegít bennünket
A köd viszont most már lassan körülvesz
És elnyomja beszélgetésünket.

ADÓZÁSI MORÁL TINNYÉN
„A helyzet katasztrofális!” – Geréb Tünde, jegyző

CZUCZOR SZABOLCS

Az utóbbi hetekben és hónapokban Tinnyén rendkívüli módon lelassult a 
lakossági  és  képviselői  megkeresések  önkormányzat  általi  feldolgozása. 
Arra,  hogy  emailen  történő  szerkesztői  megkeresésünkre  már  szinte 
egyáltalán  nem  kapunk  választ,  vagy  hogy  a  képviselői  nyilvános 
adatigénylés  sincs  teljesítve  időben,  Geréb  Tünde  jegyző  asszony 
képviselőtestületi  üléseken  elhangzott  beszámolói  adnak  némi  nemű 
magyarázatot:  az  önkormányzat  nagyon  le  van  terhelve.  Szekrényből 
kihulló  csontvázak  és  állandó küzdelem  jellemzi  a  hivatal  hétköznapjait, 
új munkaerő  felvételére  pedig  egyelőre  nem  ad  lehetőség  a  jóváhagyott 
költségvetés.
Más  lenne  a  helyzet,  ha  a  falu  nem  esne  el  évenként  több  millió 

forintnyi  adóbevételtől.  Jegyző  asszony  elmondása  szerint  100  és  200 
közé  tehető  azon  tinnyei  adóalanyok  száma,  akik  eddig  egyáltalán  nem 
fizettek be adót a  falukasszába, holott  több éve  rendelkeznek adóköteles 
tinnyei  vagyonnal  (telek,  lakóépület,  gépjármű,  cég).  A  probléma  egyik 
(kisebbik)  része  az,  hogy  az  elmúlt  (tárgyévre)  vonatkozó  befizetések 
elmaradása  miatt  a  soron  következő  évben  újabb  beruházások  és 
fejlesztések lehetőségétől esik el a település. Ezek egy ideig még pótolható 
bevétel  kiesések,  a  nagyobbik  problémát  az  adók  elévülése  jelenti.  Az 
pedig,  hogy  az  adóügyek  nyomon  követése  ma  csak 
részben  megoldott,  vissza  nem  fordítható  veszteséget  ró 
nemcsak a falura, hanem mindannyiunkra is.
Falugyűléseken  rendszeresen  elhangzó  panasz,  hogy 

Tinnye  eléggé  le  van  pukkanva  a  hozzá  hasonló 
településekhez  képest.  Nosza,  dolgozzunk  a  problémán 
együtt!  Az  önkormányzat  új  honlapján  már  fel  vannak 
tüntetve, milyen adók léteznek Tinnyén, mi pedig legyünk 
előzékenyek és törvénytisztelők!

Forrás: tinnye.info online, tinnye.hu

SZELLŐZTETÉS
Vírus ellen, füstölés helyett

A spanyol El País nevű online hírlap október  végén  egy  látványos  interaktív  illusztrációval  szemléltette,  hogy  a 
szellőztetés milyen  komoly mértékben  csökkenti  a  vírusfertőzés  terjedésének  valószínűségét.  Ennek  különösen 
akkor  van  jelentősége,  amikor  otthoni,  vendég látói,    oktatási  vagy  munkahelyi  környe zet ben  több  személy 
tartózkodik  egy  légtérben  viszonylag  huzamosabb  ideig.  Ilyen  esetben  ugyanis  a  maszkviselés  egy  idő  után 
hatástalanná válhat. Azonban míg nyáron ez könnyen megoldható, ősszel és télen oda kell figyelni arra, hogy ne 
hűtsük le a lakóhelyiséget  oly' mértékben, hogy végül megfázzunk.
A  szellőztetésnek  azonban  van  egy  nagyon  komoly  ellensége:  a  füstölés.  A  COVID  pandémia  tavasszal 

kialakult  gazdasági  lelassulásának  egy  pozitív  következménye  az  volt,  hogy  a  légszennyezettség  drasztikus 
mértékben csökkent. Az első hullámból való kilábalást követő,  a gazdaság megmentésére  irányuló  intézkedések 
azonban  felerősödtek,  így  amit  nyertünk  tavasszal,  azt  mára  el  is  veszítettük.  Ezt  tetézik  a  világban  tomboló 
mesterséges  és  spontán  futótüzek,  az  ördögi  kört  pedig  az  északi  tájakon  fékezhetetlenül  olvadó  perma frostból 
kiszabaduló üvegházhatású gázok zárják be.
Tudományos kutatások is kimutatták a szennyezett levegőjű környezetben nevelkedő csecsemők későbbi gye

rek korban  csökkent mértékben kifejlődő  tüdőkapacitása  közötti  összefüggést. Ugyanezt  tapasztalták  az  immun
rend szer fejlődésére vonatkozóan is: az udvaron és játszótéren, de különösen a friss  levegőjű természetközelben 

CZUCZOR SZABOLCS

A KÖRTVÉLYES BEMUTATJA
Az őszi határban

FAZOL

eltöltött  idő  pozitívan  hat  a  szervezet  ellenálló  képességére.  A  kérdés 
tehát adott: égetjük tovább a zöld hulladékot, valamint gyorsítással és bő
vítéssel növeljük a közúti  jármű forgal om intenzitását vagy megtanulunk 
mértéket tartani és mérsékelni a kibocsátásunkat? A jövőnk a tét.

Forrás: El País, Qubit
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Félix  egy  kis  időre  szabadságra 
ment, hogy átadja helyét az előző 
oldalon bemutatott versnek.

Szerinted Félix hogyan pihen, hogyan 
tölti  a  szabadságát?  Rajzold  le,  írd  le, 
majd küldd el nekünk, hogy a Körtvélyes azt is
bemutathassa!
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RÖVID SZÁMVETÉS A KÉPVISELŐI MUNKÁRÓL
Beszámoló a 2019–2020 időszakról

LADÁNYI PÉTER

(Az  alábbi  levelet  Ladányi  Péter  képviselő  úr  juttatta  el  szerkesztő 
ségünkhöz.  A  közérdekű  információt  tartalmazó  írást  változtatás 
nélkül adjuk közre [szerk.])

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton  is  köszönöm  a  megválasztá som kor  kapott  bizalmat, 
mellyel  tavaly  ősszel  bekerülhettem  a  tinnyei  képviselő
testületbe  (KT).  A  jogszabályok  szerint    „Az  önkor mányzati 
képviselő  köteles  kapcsolatot  tartani  a  vá lasz tó pol gárokkal, 
akiknek  évente  legalább  egy  alkalom mal  tájékoztatást  nyújt 
képvise lői  tevékenységéről”.  Az  alábbiakban  a  rövidített 
képviselői beszámolómat adom közre.

A  tavaly  őszi  választások  után  azonnal  létrehoztam  nyil 
vános  képvi selői  blogo mat  (https://ladanyipeter.t19.hu). 
Emailen  és  ezen  a  blogon  keresz tül  tartom  a  kapcsolatot  a 
tinnyei  válasz tók kal,  ahol  folyamatosan  adok  tájé koz tatást 
képvi selői  munkámról  és  a  fon to sabb  helyi  ügyekkel 
kapcsolatos  gondolataimról,  véle mé nyemről.  A  KT  ülésekre 
nem csak sza vaz ni já rok, hanem aktív munkát végzek. Ez utób 
bira jellemző, hogy a legtöbbször a polgármesteren kívül szinte 
sajnos csak nekem vannak kérdéseim, javaslataim. Ezt remekül 
szemléteti a választások óta eltelt pontosan egy év elektronikus 
levélváltásainak (testületi tagok által elküldött emailek) száma 
is:
• Krix Lajos: 89 db (60 új, 29 válasz)
• Ladányi Péter: 86 db (15 új, 71 válasz)
• Többi 5 aktív képviselő összesen: 41 db (6 új, 35 válasz)

Szerintem ez  így nem helyes. Sokkal  jobb kommunikációra és 
több érdemi és a nyilvánosság előtti vitára lenne szükség.
Minden  la kos sági  meghívást  elfoga dok,  minden  meg 

keresés re válaszolok, min den telefonhívást  fogadok. Örömmel 
ve szek  részt  minden,  a  falut  érintő  megbeszélésen  és 
eszmecserén.  Képviselői  mun kám  során  sokszor  kérek 
tájékoztatást, ill. közérdekű adatot a hivataltól, a jegyzőtől és a 
polgár mes tertől. Nemrég  az  elmúlt másfél  év  vonat kozásában 
készítettem  egy  listát  a  jegy ző  számára,  hogy mivel  tartoznak 
még.  Ennek  szeptember  14ei  állapota:  54%  nem  teljesített 
adatkérés és 71% nem meg vá la szolt kérdés.
Tinnyén eddig nem volt  szokás, hogy  egy képviselő önálló 

indítvánnyal  él,  pedig  erre  joga  van.  A  magam  részéről 
megtörtem  ezt  a  „hagyományt”,  és  szá mos  kezdeményezéssel 
éltem. A benyúj tott előterjesztéseimet a részletes beszá mo lóm 
ban mutatom be, előzetesként íme egy rövid felsorolás:
• Előterjesztés az önkormányzat Szer ve zeti és Működési 
Szabály zatának mó dosítására a működés nyilvá nos sága és 
átláthatósága érdekében,
• Javaslat az alpolgármesteri és kép vi se lői tiszteletdíjak eltör 
lésére Tinnyén (hasonlóan a szomszédos kistelepülésekhez),
• Javaslat, hogy a helyi népszavazás ki írását a választásra 

jogosult tinnyei la kosok 10%a (142 fő) is kezdemé nyez hesse 
a jelenlegi 25% (355 fő) helyett,
• Indítvány az önkormányzati tulajdonú építési telkek 
értékbecslés nélküli, áron alul történő értékesítése ellen,
• Indítványt tettem a tinnyei átmenő (tranzit) forgalom csök 
kentése érdeké ben, melyet a polgármester (jogszabálysértő 
módon) a mai napig nem vitt a KT elé,
• Felvilágosításkérés a polgármestertől a sorozatos válaszadási 
kötelezettség elmulasztása és közérdekű adatkérések nem 
teljesítése miatt,
• Javasoltam pályázat kiírását a hóna pok óta nem és/vagy 
hibásan működő önkormányzati honlap rendbe téte lé re. A 
beérkezett ajánlatokat előkészítettem döntésre, de végül az  
sem került a KT elé,
• Egy pilisjászfalui képviselőtársammal közös indítványt ad 
tunk be az aggályos jegyzői pályázati eljárással kapcsolatban.
• Módosító indítványom a 2020. évi költségvetés tervezetéhez,
• A tinnyei óvoda Református Egyház részére történő átadása 
kapcsán a tinnyei gyermekek és szülők érdeké ben, számos 
kér dést és javaslatot fo gal maztam meg módosító 
indítványomban,
• Internetes lakossági felmérést szerveztem a Tinnyén elérhető 
tömegközlekedés javítása érdekében, az eredményeket 
tartalmazó beadványom eljutott a Volánhoz és az állami 
közlekedési szakemberekhez is,
• Módosító indítványt tettem az előkészítés és kellő indoklás 
nélkül (tehát jogszabálysértő módon) napirendre tűzött 
(föld)terület átminősítésekkel kapcsolatban, kérdésekkel és 
javaslatokkal – úgy gondolom, hogy erdőket nem szabad ipari 
területté átminősíteni, Tinnyén sem.

Az  elmúlt  év  összegzéseként  azt  is  el  kell  mondanom,  hogy 
tavaly  azért  jelöltettem  magam  képviselőnek,  mert  Tinnye 
fejlődése érdekében szeretnék dolgozni. Viszont sajnos az időm 
és  energiám  jelentős  részét  az  viszi  el,  hogy  a  képviselői 
munkámhoz  szükséges  alapvető  információkat,  adatokat  és 
dokumentumokat sokszor mondvacsinált okokra hivatkozva és 
jogszabálysértő  módon  nem  vagy  késve  adják  ki,  vagy  a 
megkeresésemet még válaszra sem méltatják.
Örömömre  szolgálna,  ha  ezeket  a  feleslegesen  elpazarolt 

energiáimat  is  Tinnye  fejlődése  és  érdemi  előrelépése 
érdekében tudnám hasznosítani.

Ladányi Péter, önkormányzati képviselő
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KÖZLEKEDÉSI REFORM ÖTLETEK (9. OLDAL) – MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT!
Vágja le ezt a lapot a szaggatott vonal mentén, töltse ki és dobja be a kérdőívet postaládánkba!

1. Az Ön tinnyei lakóhelye:
 102. sz. főút (Jászfalusi út, BajcsyZs. u., Bocskai 

kanyar, Perbáli út)
 Petőfi S. utca
 Széchenyi I. / Vadvirág / Berkenye / Rozmaring / 

Szellő / Harmat utca
 Zrínyi M. utca
 Makkfaliget
 Kossuth L. utca
 Rákóczi F. / Dankó P. / József A. / Táncsics M. utca
 István K. utca / Hangya köz
 Bocskai I. utca
 Damjanich J. utca
 Ady E. utca
 Honfoglalás utca
 Mediterránvölgy
 Királyvölgy
Egyéb:................................................................................

2. Mi a véleménye a reform ötletekről?
– A Kossuth L. utcai járdaszigetes útszűkület…
 …jó ötlet így, ahogy van.
 …jó ötlet, de csak lámpával lenne biztonságos.
 …rossz ötlet, inkább az útszéli bokrot kell ritkítani.
 …rossz ötlet, mert a megálló/elinduló autók zaja 

zavarni fogja az ott lakókat.
 …fölösleges, mert szinte nem is jár arra gyalogos.
Egyéb:................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

– A Petőfi S. utcai járdaszigetes útszűkület…
 …jó ötlet így, ahogy van.
 …jó ötlet, de csak lámpával lenne biztonságos.
 …rossz ötlet, inkább az út széli bokrot kell ritkítani.
 …rossz ötlet, mert a megálló/elinduló autók zaja 

zavarni fogja az ott lakókat.
 …fölösleges, a gyalogosok kerüljenek a Bocskai felé!
Egyéb:................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

– A párhuzamos parkolás a BajcsyZs. utcán…
 …jó ötlet, szükség van út széli parkolóra végig a 

Kossuth L. utcai és Petőfi S. utcai elágazás között.
 …jó ötlet, szükség van út széli parkolóra, de csak a 

már létező boltok előtt, új üzlet ne is nyíljon!
 …szerintem ettől nem lesz lassabb a főút forgalma.
 …fölösleges, igazi megoldást az M100as fog hozni.
 …fölösleges, oldja meg a bolt tulajdonosa!
Egyéb:................................................................................
............................................................................................

A karikával  jelölt válaszok közül kérdésenként egyet, a négyzettel  jelölt válaszok közül kérdésenként többet is megjelölhet.

– A megállás az óvoda és iskola előtt…
 …jó ötlet, mert az ott megállók tényleg csak rövid 

időre vennék igénybe.
 …jó ötlet, mert a szülőkön kívül pl. az orvos, mentő, 

tűzoltó megállását is segítené.
 …rossz ötlet, mert az autók a sövénytől amúgy sem 

férnének el.
 …fölösleges, ott van néhány méterre az erre a célra 

kialakított parkoló.
 …fölösleges, sőt tegyünk ki „Megállni tilos” táblát!
Egyéb:................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

– Több buta (jelzőlámpa nélküli) zebra…
 …jó ötlet, nagy szükség volna rájuk.
 …jó ötlet, de én még máshova is telepítenék ilyet.
 …rossz ötlet, jelzőlámpa nélkül, életveszélyesek 

lesznek.
 …rossz ötlet, nem kéne ennyire lassítani a főutak 

forgalmát.
 …fölösleges, elegendő egy darab lámpás zebra az 

önkormányzat elé.
 …fölösleges, a zebrák nem fogják jobb belátásra 

bírni a gyorshajtókat.
Egyéb:................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

– Gyalog és két keréken falun belül és kívül…
 …jó ötlet, régóta túráznék Tinnyén és környékén.
 …jó ötlet, régóta kerékpároznék Tinnyén és 

környékén.
 …rossz ötlet, ne a magán és természetvédelmi 

területek áldozzanak a falu turizmusáért!
 …rossz ötlet, ettől csak megnőne Tinnye közúti 

forgalma.
 …fölösleges, eddig is el lehetett jutni bárhova a 

főutakon.
Egyéb:................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

– A Tinnyei Telekocsi…
 …jó ötlet, ha tényleg garantálható, hogy meg 

bízhatok abban akit felveszek/akihez beszállok.
 …rossz ötlet a pandémia idején ilyenen gondolkozni.
 …fölösleges, a stoppolásnál ez csak annyival több, 

hogy kiadom az adataimat a rendszer 
üzemeltetőjének.

Egyéb:................................................................................
............................................. (folytatás a 16. oldalon)
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Honfoglalás utca 39.

6. Arról, hogy anyagi hozzájárulásom mely 
projektet fogja támogatni…
 …kizárólag én akarok dönteni.
 …a támogatók szavazatának egyszerű vagy 

minősített többségére bízom.
Egyéb:................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

7. Több támogató anyagi hozzájárulásának 
összegyűjtésére és a munka megszervezésére…
 …az egyesületi formát látom megfelelőnek.
 …az alapítványi formát látom megfelelőnek.
 …a nonprofit Kft.t látom megfelelőnek.
Egyéb:................................................................................
............................................................................................

8. Ha működne egy ilyen lakossági összefogást 
koordináló közösség/egyesülés…
 …csatlakoznék.
 …a zöld hulladék összegyűjtésével is foglalkozhatna.
 …a zöld hulladék komposztjának vagy szárított 

faanyagának adományozásával is segíthetne, vagy 
értékesítésével teremthetne bevételt.

 …a szelektív hulladék (műanyag, fém, üveg) 
összegyűjtésével és értékesítésével is teremthetne 
bevételt.

 …hasznosíthatná a beépítetlen magán telkeket.
 …létesíthetne játszótere(ke)t.
 …tárgyalásokat kezdeményezhetne magán telkek 

tulajdonosaival turista és kerékpárutak 
kialakításán.

 …felkérhetné a helyi és környékbeli vállalkozókat a 
projektek megvalósítására (pl. kaszálás, fűnyírás, 
állag megóvási munkálatok).

 …a buta zebrák létesítésével is foglalkozhatna.
Egyéb:................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Kérjük,  a  kitöltött  kérdő ívet  dobja  be 
székhelyün k  címén  található, 
Körtvélyes/tinnye.info  online 
közös  logós  posta ládánkba 
vagy  adja  fel  postán 
szerkesztő ségünk címére!

Köszönjük szépen!






TINNYEI REFORMOK FINANSZÍROZÁSA – MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT!
Vágja le ezt a lapot a szaggatott vonal mentén, töltse ki és dobja be a kérdőívet postaládánkba!

A karikával  jelölt válaszok közül kérdésenként egyet, a négyzettel  jelölt válaszok közül kérdésenként többet is megjelölhet.

3. A helyi közterületi fejlesztések (pl. parkolók, 
zebrák, járdák, játszóterek) költségeit…
 …kizárólag az önkormányzat fedezze!
 …az önkormányzati fedezet mellett önkéntes 

lakossági hozzájárulás is segítheti.
 …az önkormányzati fedezet mellett a (fejleszteni 

kívánt közterület által érintett) lakosságnak 
kötelező hozzájárulással is segítenie kell. A lakosság 
érintettségét, a hozzájárulás kötelezőségét és 
mértékét a képviselőtestület döntse el!

Egyéb:................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

4. Ha a közterületi fejlesztéseket önkéntes 
lakossági hozzájárulással is támogathatnám…
 …anyagi hozzájárulással tenném.
 …munka jellegű hozzájárulással tenném.
 …gép vagy eszköz kölcsönzéssel tenném.
 …kizárólag a saját ingatlanomat érintő közterületi 

fejlesztésekbe szállnék be.
 …kizárólag a saját utcámat érintő közterületi 

fejlesztésekbe szállnék be.
 …Tinnye bármely közterületi fejlesztésébe 

beszállnék, ha azt indokoltnak látom.
Egyéb:................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Tinnyén  számos  olyan  magánkézben  lévő  ingatlan  is 
gondozásra  szorul,  amivel  tulajdonosa  anyagi,  egészségügyi 
vagy időskori nehézségek miatt, esetleg távollét, időhiány vagy 
puszta figyelmetlenség miatt nem tud foglalkozni. Ilyenek pl. a 
kaszálásra/nyírásra  szoruló  gazos  telkek  és  utcafronti 
árokpartok,  metszést  igénylő  fák,  vagy  azok  a  telken  belüli 
problémák,  amik  az  adott  ingatlan  állagát  negatívan 
befolyásolják, de a tulajdonos nem tud erőforrást szánni annak 
helyreállítására  vagy  fejlesztésére,  pl.  esővíz  elvezetés  hiánya 
vagy korszerűtlensége, invazív növények elburjánzása.

5. Ha a magán ingatlanok gondozását önkéntes 
lakossági hozzájárulással is támogathatnám…
 …anyagi hozzájárulással tenném.
 …munka jellegű hozzájárulással tenném.
 …gép vagy eszköz kölcsönzéssel tenném.
 …kizárólag a saját utcámban lévő magán 

ingatlanok gondozásába szállnék be.
 …Tinnye bármely magán ingatlanának 

gondozásába beszállnék, ha azt indokoltnak látom.
Egyéb:................................................................................
............................................................................................
............................................................................................


