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Egy szókimondó képviselőtestületi ülésről: 2021. december 20.

CZUCZOR SZABOLCS

Továbbra is hálásan köszönjük 
azoknak az olvasóinknak, akik 
1000 és 2000 Ftos ismétlődő, 
valamint 10.000 Ftos alkalmi 
hozzájárulásukkal kitartóan
támogatják a Körtvélyest. 

2021 utolsó képviselőtestületi ülése izgalmas szócsatákban bővelkedett, de minden 
képpen  örömteli  volt,  hogy  az  egyszerű  zebrák  kérdése  – még  ha  arról  Krix  Lajos 
polgármester  először  hallani  sem  akart  (hivatkozva  2021  decemberében  az  az  évi 
munkatervre és hogy az egyszerű zebrák nem szerepelnek abban költségként… jelent 
sen ez bármit is) – végül néhány perc erejéig mégis szóba került. Termé szetesen az e 
témában 2021. november 27én benyújtott közérdekű adatigénylésemre lapszámunk 
nyomdába  kerüléséig,  tehát  csaknem  3  hónap  eltelte  után  sem  kaptam  választ,  így 
ismét  tanúi  lehetünk  annak,  mennyire  nem  veszi  komolyan  a  jogsza bályokat  a 
választott polgármesterünk vezette önkormányzat.

Az első kettő napirendi pont tárgyalása során sajnos nem volt hiány cinikus meg 
jegyzésekből. Amikor Ladányi Péter érdeklődve megkérdezte, hogy az önkormányzat 
mikor  tervezi  folytatni  a  Damjanich  utca  ősszel  elkezdett  kátyúzását,  Krix 
Lajos, Tinnye polgármestere a következőképpen válaszolt:

ti
nn
ye
.in
fo
/
3
px
/
sz
en
te
st
e
fo
ly
ta
tj
uk

Természetesen a szürreális szatírába illő percek alatt kiderült, hogy valójában „a 
kivitelező nem ért rá és egyéb okok jöttek közbe”, de Krix Lajos még magát a kérdést 
is nehezményezte, mondván „én nem vizsgaalany vagyok itt önnek”. Furcsa ezt hal 
lani  attól  a  polgár mes ter től,  aki  rendszeresen  hangoztatja,  hogy  az  önkormányzati 
választások  alkalmá val  ő  egy  5  éves megbízatásra  kapott  fel hatalmazást.  Vajon, 
ami kor még a versenyszférában dolgozott, a megbízói sosem tettek fel neki kérdé se 
ket  arról,  hol  tart  éppen  az  elvállalt  munkájával?  A  félreértések  elkerülése  végett 
fontos  tisztán  látni,  hogy  a  képviselő  az  általa  képviselt  lakosok  kérdéseit 
tolmá csolja az illetékeseknek, nem unalmában szórakoztatja a testületet.

A  3.  napirendi  pont  a  közmű velő dés  helyi  szabályozását  tárgyalta,  ahol 
felmerült  javaslatként,  hogy  a  köz művelődési  lehetőségekről  az  önkor mányzat  ne 
csak  a  rendeletterv  szerint  (plakátok,  szórólapok,  műsorfüzetek  útján,  a  községi 
honlapon  és  a  közösségi  médiában)  tájékoztassa  a  lakosságot,  hanem  lehetőség 
szerint vegye igénybe a helyi sajtót is. Ladányi Péter e javaslatát azzal indokolta, hogy 
tapasztalatai  alap ján  a  jelenlegi  tájékoztatási  formák  csak  a  lakosság  töredékéhez 
juttatják el  az önkormányzati híreket, de pár perccel korábban Geréb Tünde  jegyző 
asszony is megerősítette, mennyire drága dolog a szórólapozás.  (folytatás a 2. oldalon)

2 ÉS FÉL ÉVE
Krix Lajos feljelentett rágalmazás 
vádjával

Ma már jogerős, hogy a polgámester vádja 
alap talan volt, de tavaly nyáron még egy 
önkormányzati tájékoztatón is azt hirdette, 
hogy pert nyert ellenem. Azóta is igyekszik 
rendszeresen lejáratni. Ön szerint miért? 

CZ. SZ.
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Logikus döntés  lehet  tehát meglovagolni egy olyan médiumot, 
ami  amúgy  is  rendszeres  időközönként  eljut  a  háztartásokba. 
Krix  Lajos  a  felvetést  végül  a  következőkkel  kívánta  rövidre 
zárni: „Én szinte biztos vagyok benne, hogy ami önkor mány 
zati  hír,  az  három  helyen  mindig  megjelenik:  itt  kint,  a 
hirdetőtáblán, a Facebook oldalon, és az önkormányzatnak a 
honlapján.”  Nos,  én,  aki  rendszeresen  figyelemmel  kísérem  e 
platformokat,  és  rendszeresen  igyekszem pótolni  a Körtvélyes 
és  a  tinnye.info  online  hasábjain  azok  hiányosságait,  „szinte 
biztos  vagyok  benne”,  hogy  polgármester  úr  téved:  a  önkor 
mányzati  hírek  nem  jelennek  meg  mindhárom  helyen,  leg a 
lábbis  egy sé gesen és azonos súllyal* biztosan nem. De ha meg 
is  jelennének,  az  sem  lenne  elegendő  a 
lakosság hiánytalan tájékoztatására (em 
lékez zünk csak az őszi  szüreti mulat ság 
ról  lecsúszó  lakosok utóla gos keser gé sé 
re).  A  következő  percekben  azonban 
megtudhattuk Krix Lajostól, hogy önkor
mányzatunknak  mek ko ra  szervezési  és 
állományi  nehézséget  jelent  a  szóró 
lapozás, ezért „inkább sokkal fontosabb 
nak  tartom,  hogy  egy  olyan  platform, 
egy  olyan  felület  jöjjön  létre,  ami  lát 
ható  módon  megjelenik  az  interneten”. 
Tisztelt Polgármester Úr! A tinnye.hu
ért  nem  pontosan  ezért  fizettünk  ki 
másfél  éve  több  százezer  fo rintot? 
Annak  olvasásá hoz  még  re gisztrá cióra 
sincs  szük ség.  Illetve  ha  tudják  jól,  hogy 
van  egy  helyi  bolond,  aki  kéthavonta  be 
járja  az  egész  falut  az  újságjával,  nem 
lenne érdemes néha vála szolni neki, amikor min den lapzárta előtt 
meg kérdezi, hogy vane valami köz zé teendő önkor mány zati hír?

Szerencsére  jegy ző asszony azonnal emlé keztette a  jelenlé 
vő ket,  hogy  a  tinnyei  SZMSZ  rendelkezik  a  (már  bő  két  éve 
tetszhalott) Tinnyei Hírek című önkormányzati lapról, de majd 
az  új  közmű velő dé si  munka társnak  ennek  üzemeltetése  is 
feladata lesz. A hivatali logika tehát azt diktálná, hogy a fent 
taglalt  elkese rí tő nehézségek elle nére a helyi ön kor mány 
zatnak egy sze rűbb havi százez re ket kiadni egy saját újság 
szer kesz té sé re, nyomtattatá sára  és  terjesz té sé re,  mint  egy 
az önkor mányzattól füg getlen (jóllehet néha leplezet lenül kri ti 
kus) sajtó val alkalomadtán szóba állni? Akkor mégis van (lesz) 
költhető pénze és bevethető emberi erőforrása a falunak?

A  4.  napirendi  pontban  a  2022.  évi  belső  ellenőrzési 
tervet  tárgyalta  a  testület.  A  téma  különösen  izgalmas  volt, 
ugyanis  amikor Ladányi Péter  az önkormányzat  által  az  egyes 
hatóságoknak (pl. NAIH) kiállított  jelentések valóságtartalmát 
firtatta, az általában csendes Szopkó Csaba, de még a köz vetí 
tés  élő  adásának  nézői  is  felhorkantak,  holott  a  megállapítás 
csupán  arról  szólt,  hogy  a  kiállított  dokumentumok  tartalma 
nem felelt meg a valóságnak. Geréb Tünde ezt újfent azzal ma 
gyarázta, hogy az önkormányzat munkaállományi  lehetőségeit 
még  mindig  meghaladják  azok  a  teen dők,  amiket  a  hivatal 
korábban egyál ta lán nem tekintett  fela datának és amivel az új 
kollégák  jelenleg  nagyon  el  vannak  havazva.  Engem  a  vi tából 

két dolog fogott meg: a hazugság fel té te 
lezésén  való  mélységes  felhábo ro dás 
(erre a 7. napirendi pontban még vissza
térek)  és  a  hivatal  ismét  felhozott 
munka ügyi  ne héz  ségei  (ezt  viszont  az 
önkormányzati  újság  előző  bekez dés ben 
idézett felélesztési ambí cióinak tük rében 
arcpirítónak tartom).

A  rövid  szünetet  követő 5. napirendi 
pontban  a  testület  megszavazta,  hogy  a 
2020.12.02án  elfogadott,  de  a  veszély 
helyzet miatt 2021. januárjában mégsem 
életbe lépő helyi adórendelet hatály ba 
lépésének  dátumát  (egye lőre  vál to  zat 
lan tarta lom mal) 2023.01.01re módosítja.

A  6.  napirendi  pontban  a  testület 
Ladányi Péter  javaslatát  tárgyalta, ami a 
súlykorlátozáshoz  kötött  behajtási 
ren det,  valamint  a  köz te rü let  hasz 

nálat és a közösségi együttélés sza bá lyait vizsgálta. Érde
kes és sokakat érintő témák, azonban az ülés elején az 5 másik 
képviselő  egyazegyben  levette  volna  azt  napirendről  és  tár 
gyal ta  volna  inkább  egy  zárt  munka ér te kezleten.  A  napirend 
végül maradt,  a megjelentek pedig  több kérdésben  is  képesek 
voltak  kon szenzusos  megoldást  találni  (többnyire  a  téma  to 
vábbi  kidol gozásában  megegyezve).  Ám  a  lakosság  körében 
rendszeresen  felmerülő  csend  és  csend há borítás  kérdése 
ismét felszínre hozott némi indulatot. Ladá nyi Péter  javasolta, 
hogy  aki  bulit  tervez,  az  tájékoztassa  erről  a  környezetét  és  a 
tes tü letet.  Naszvadi  Győző  viszont  azt  kifo gá solta,  hogy  neki 
mint  választott  képviselőnek mi  köze  ahhoz,  hogy pár utcával 
odébb ki és miért tart házi bulit?

Szókimondó beszámoló (1/2) (folytatás az 1. oldalról)

* Ha  valaki  rendelkezik  Facebook  regiszt rá 
ci ó val és követi a „Tinnye Önkor mány zata” c. 
önkormányzatinak nevezett közösségi ol dalt, 
akkor  időrőlidőre  belefuthat  annak  be jegy 
zé seibe. Ennek esélye azonban erősen függ a 
Facebook  algoritmusától,  ami  felhasználón
ként eltérő sorrendben jeleníti meg a poszto
kat,  és  amit  ráadásul  üzleti  érdekek  is  befo 
lyá solnak.  Így egyegy önkormányzati bejegy  
zésről akár  le  is csúszhatunk. Ezzel szemben 
a  tinnye.hu  hivatalos  önkormányzati  hon 
lap nak  van RSS  hírfolyama,  így  az  ott meg 
jelenő híreket egy RSS olvasóval szinte le he 
tetlen elszalasztani. Sajnos azonban a hivatal 
újab ban  erősen  szelektál  és  bizonyos  infor
mációkat  nem  hírként  tesz  közzé,  hanem 
csak  feltölti  a hivatalos honlapnak  egy  eldu 
gott zugá ba. Így az nem jelenik meg az oldal 
hírfo lya mában,  és  ha  van  is  RSS  olvasónk, 
arról nagy eséllyel lecsúszhatunk. Így     
polgár mester úr megál lapítása kb.           
annyit ér, mint halottnak a csók.
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(folytatás a 3. oldalon)
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Bizonyára  a  helyi  közösségi  oldalakon  ilyenkor  megjelenő 
kérdések  pontosan  azért  ott  jelennek  meg,  mert  a  képviselő 
urat  úgyis  hiába  kérdeznék.  Szerencsére  erre  a  problémára  is 
született  megoldás:  Balogh  Rita  javasolta,  hogy  ha  lesz  is 
csendrendelet,  az  vonatkozzon  egy  valószínűleg  általánosan 
elfogadott vasárnap déltől hétfő reggelig tartó időszakra, Geréb 
Tünde  viszont  biztosította  a  jelenlévőket,  hogy  amint  az  új 
rendeletterv elkészül, az a véglegesítés előtt ki fog menni tár sa 
dalmi egyeztetésre, így a lakosság hozzá is tehet, de el is vehet 
belőle. A  testületi  tagok végül  egyetértésüket  fejezték ki  arról, 
hogy  Ladányi  Péter  javaslattételeit  a  vonatkozó  rendelet(ek) 
megal ko tá sa kor figyelembe veszik.

A 7. napirendi pontban szó esett a kacsás kanyarnál (102
es  főút  déli  részén)  korábban  említett  gyalog  hídról,  ennek 
tervezésében Geréb Tünde  januárra  remélt  továbblépési  lehe 
tőséget. A művelődési ház jelen állapotában történő komplett 
felújításáról  kiderült,  hogy  az  kb.  160  millió  forintból  lenne 
megvalósítható. Krix Lajos pályázati  lehetőségekben bízik,  ad 
dig  viszont  nem  tartja  jó  ötletnek  saját  erőből  költeni  rá.  A 
József Attila utcai híd és az Olajfa utca rendbetételével kap 
csolatban  decemberben  folytak  a  felújítási  tervek  tervezők 
általi  átdolgozása,  ennek  elkészültekor  lesz  közzétéve  az  aján 
lattételi  felhívás  a  vonatkozó munka  elvégzésére.  Végre  szóba 
került  az  egyszerű  zebrák  kérdése,  és  Ladányi  Péter  javasolta 
is, hogy az önkormányzat legalább azt kezdje el felmérni, hogy 
a  helyi  infrastrukturális  feltételek  (járda  kiállás,  közvilágítás 
stb.)  megteremtésének  mekkora  a  költségigénye.  (Örömteli 
látni, hogy valaki olvassa a testületnek írt leveleimet.) Ez azért 
fontos, mert  ha  egyszer  lehetőség  lesz  ilyenre  pályázni,  az  ne 
azért ússzon el, mert hirtelen gőzünk sincs, mekkora összegre 
pályázzunk.  Krix  Lajos  a  játszótér  lakossági  igényének  fonto 

sabb mivolta és az arra elnyert pályázatnak az említésével tért 
ki  az  érdemi  válaszadás  elől.  Hangsúlyozta  továbbá,  hogy  az 
egyszerű zebrák új helyszíneit nem lehet csak olyan egyszerűen 
kijelölgetni, mert  ahhoz  engedélyezési  eljárások  kellenek…  és 
különben is van már jogerős zebra tervünk, de „a kritika az az, 
hogy miért kell… ami nem igaz egyébként, mert a Körtvé lyes 
ben is kicsikét csúsztatottan jelent meg […] mert itt nem arról 
van szó, hogy sebességmérős hogyhívják  lesz. Dehogy lesz  itt 
sebesség mérős…  itt  egyszerűen  egy  piros  lámpával  megál lí 
tó… és azért drága ez a zebra, mert közművek garmadáját… 
az összes közművet át kell helyezni ahhoz, hogy meg való sí tás 
ra  kerüljön  ez  a  zebra.”.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  2019 
májusában  az  Ön  jóváha gyásával  betekintést  nyerhettem 
az Ön által említett gya logátkelőhely jogerős terveibe, ami 
ben  feketénfehéren  említést  nyer  egy  „sebességmérő de 
tektor”.  Ön  is  szám ta lanszor  hasonlította  már  a  tinnyei 
terveket a zsámbéki Mányi úton lévő büntető zebra mű kö 
déséhez. Most pedig azt állítja, hogy ez nem igaz, a Kört vé 
lyes pedig csúsztat, amikor sebességmérő detektort említ a 
tervezett  zebra  kapcsán.  Változtak  volna  a  tervek  2019 
óta? Vagy Ön felej tette el azok tartalmát? Esetleg mégis két 
zebra áll tervezés alatt, ahogy azt Szopkó Csaba dobta be a 
köztudatba nem rég? Továbbra is várom tájékoztatását.

Az  egyébként  továbbra  is  rejtély  számomra,  hogy  az  olcsó 
zebrák  infrastrukturális  feltételeinek  költségtervezéséhez  mi 
köze  a  játszótér  elnyert  pályázatának.  Továbbra  is  az  a 
szomorú helyzet,  hogy Krix Lajos  jól  láthatóan  tudomást  sem 
akar  szerezni  arról,  hogy  mennyibe  kerülnének  az  egyszerű 
zebrák.  Ami  viszont  húszmilliónál  is  többe  kerül,  azt  pedig 
olyan valakivel  fizettetné meg, akinek ezt – érthető okokból – 
semmi kedve nincs megfinanszírozni.
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Szókimondó beszámoló (1/2) (folytatás a 2. oldalról)

DÖCÖGŐSEN HALAD A DÖCÖGŐS DAMJANICH UTCA ASZFALTOZÁSA GYÖRGY ATTILA

A Damjanich utca legnagyobb problé má ja, 
hogy  nem  a Makkfa  ligetben  helyez kedik 
el. Krix Lajos a Krixx Kft. képvi se letében a 
Makkfa  liget  közműfejlesz tő je ként  lépett 
fel  még  a  2000es  évek  elején.  Az  akkor 
belengetett szilárd burkolatú utak nem ké 
szültek el. Az évek során a  jobb oldali ké
pen  látható  ál datlan,  élet ve szélyes  álla po 
tok uralkod tak a Makkfa  ligetben. Ennél, 

a mintegy  1 méter mély  lyuk nál  egy  csa 
tor nacsővel  jelezték  az  arra  járóknak, 
hogy vigyázzanak. Krix Lajos később pol 
gár mesterként  adófize tői  pénz ből  már 
sok  kal  hatéko nyab ban  működött,  mint 
anno  a  Makkfa  liget  köz műfejlesztő  cé 
gének a vezetőjeként. Né hány éve ugyanis 
adó fo rin tokból  aszfal toz ták  le  remek mi 
nőség ben a Makkfa liget útjait.

1. kép: Korabeli Makkfa ligeti utcai látkép
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A TÖRTÉNETMESÉLÉSRŐL
Írni könnyű, jól írni nehéz

KOCZISZKY ANDREA

Az élet igazságtalan, kegyetlen és nehéz. Tele van konflik tu sok 
kal,  amik  legtöbbször  sosem rendeződnek. Ezért ősi  igényünk 
történetmeséléssel uralni a valóságot, feldolgozni a traumákat, 
megélni  a  sikert.  A  jó  történetek  erőt  adnak,  tanítanak 
szórakoztatva minket.

Ezer  évek  óta  mesélünk  egymásnak.  Általános  iskolában 
biztosan  hallottál  a  három  irodalmi  műnemről,  a  líráról, 
drámáról és epikáról. Az Iliász biztosan ismerős neked. Íróként 
az epikával  foglalkozom. Regényeket  írok. Hogyan kezdődött? 
Ahogy mindenkinél. A  kedvenc mesémet  folytattam  tovább,  a 
Békakirályfit.  Aztán  később  egy  scifi  regényt  feldolgozó 
képregény  utolsó  egész  oldalas  rajza  gyújtotta  be  az  írói 
műhelyemben  a  kohót,  a  főhős  a  karjában  tartotta  a  hősnőt. 
Fellobbant  a  teremtés  tüze,  az  alkotás  vágya,  és megjelent  az 
első művészi énem, az író.

Fontos, hogy az író előbb olvasó! Hétévesen tanultam meg 
olvasni, és harminc éves koromig heti egy könyvet olvastam el, 
vagyis  huszonhárom  év  alatt  cirka  1000  kötetet.  Az  olvasás 
meglepően hasznos. Egyik pozitív hozadéka, hogy képessé tett 
a folyamatos és gördülékeny beszédre, amihez alap, hogy tudok 
összeszedetten  gondolkozni.  Ez  is  az  olvasásnak  köszönhető. 
Jó  tanácsom,  kérlek,  fogadd meg,  olvass!  Lektűrt*,  klassziku
sokat  és  ismeretterjesztő  irodalmat  vegyesen.  Kérlek,  hanya 
gold  a  közösségi  alkalmazásokat,  mert  ártalmadra  vannak! 
Elorozzák a figyelmedet, kimerítik az agyadat, ellopják az élet 
idődet, amit tölthetnél alkotással is, ha művésznek születtél.

Az  író az  agyát használja. Az  írás  folyamatos gondolkozás. 
Rendkívül  megterhelő.  Hihetetlen  mértékű  koncentrációt 
igényel.  Az  agyadat  a  saját  érdekedben  meg  kell  kímélned  a 
haszontalan  információktól,  amiknek  értelmezése  csak  tékoz 
lása  a  képességeinek.  Sokkal  többre  képes,  vagyis  te  vagy 
sokkal  többre képes. Az  írás, vagyis a  folyamatos összeszedett 
gondolkozás az ember egyik csúcsteljesítménye. Ha már képes 
vagy rá, adhatsz magadnak egy vállveregetést.

Az  agyad,  a  tested  a  legértékesebb  személyes  tulajdonaid. 
Becsüld meg mindkettőt! Az önbecsülés alapja, hogy felismer 
ted értéküket. Használatuk örömforrás. Élni jó. Alkotni jó. Élj! 
Ha  író akarsz  lenni, ne csak sodródj, hanem alakítsd az éle te 
det! Figyelj, tanulj, gyakorolj! Nemcsak a gép előtt gubbasztok. 

(folytatás az 5. oldalon)

Igyekszem nyomon követni a tinnyei önkormányzat képviselő
testületének, a hat  települési képviselő és a polgármester mű 
ködését. Számomra az ideális testületi döntéshozó, aki kérdez, 
utánajár a dolgoknak, tájékoztatja a lakosokat, kíváncsi a tiny
nyeiek  igényeire,  véleményére,  javaslatokat  tesz,  előterjesz té 
seket  nyújt  be,  beszámol  a  munkájáról,  válaszol  a  hozzá 
intézett  levelekre.  A  jövőben  is  örülnék,  ha  jó  javaslatokat 
látnánk, már csak az kellene, hogy érdemben meg  is vizsgálja 
ezeket a testület többsége.

Semmiképpen  nem  követendő  példa  azoknak  a  testületi 
tagoknak a hozzáállása, akik többnyire csak szavaznak (ponto 
sabban:  emelik  a  kezüket),  titkolóznak,  sőt  félreinformálnak, 
úgy tűnik, csak azért vannak a testületben, hogy zsebre vágják 
a  megemelt  tiszteletdíjukat  és  bólogassanak  a  polgármester 
szavaira.  Közöttük  van  olyan  is,  aki  a  választások  után  már 
nem  kívánja,  hogy  a  lakosok  közvetlenül  megfogalmazzák  a 
véleményüket.

Sajnos  gyakorlatilag  egy  kirekesztés,  kiközösítés  folyik  a 
testületben  Ladányi  Pétert  illetően.  A  javaslatait, megfon to lá 
sait lesöprik az asztalról. Ez a Krix Lajos féle közösségépítés. A 
legutóbbi  ülésen  a  nap nál  világosabban  nyilvánvalóvá  vált, 
hogy ki kinek az érdekét képviseli. Szóba került a közvilágítás.

Csigatempóban halad a közvilágítás ügye azokban az utcák 
ban, ahol sötétben vagy félhomályban lehet csak botorkálni. A 
nemrég  telepített  milliós  kamerarendszer  biztos  jó,  de  attól 
még balesetveszélyesek a nem megfelelően kivilágított utcák. A 
térfigyelő  kamerák  ügyében  Krix  Lajos  a  testület  bevonása 
nélkül  is gyorsan tudott dönteni. A közvilágítás már nehezebb 
feladatnak tűnik számára.

Hogyan  jutottunk  ide?  A  területek  átminősítése,  a  telkek 
parcellázása  előtt  nem  gondoskodtak  a  törvényben  is  előírt 
világításról. A recept a következő: az ingatlan spekuláns jól jár, 
a  falu  fizet.  Íme  Ladányi  Péter  2021.  novemberi  előterjeszté 
séből néhány  javaslat,  amit mondvacsinált okokra hivatkozva, 
jogszabálysértő  módon  Krix  Lajos  elsumákolt,  és  a  testület 
nem is foglalkozott vele:

JAVASLOM, hogy a  nnyei ingatlanfejlesztések kizárólag a 

képviselő‐testület által elfogado , ill. jóváhagyo  ún. 

„Településrendezési szerződés” alapján történjenek. A szerződés 

legyen nyilvános, és kerüljenek benne rögzítésre az alábbiak:

a) a fejlesztőnek nem lehet tartozása az önkormányzat felé

b) a fejlesztő viseli a tervmódosítások többletköltségeit

c) a fejlesztő az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos közműveket és 

közszolgáltatásokat kialakítja és engedélyezte :

ca) aszfalt burkolatos úthálózat (oly módon kialakítva, hogy 

minden telek elérhető legyen az út által),

cb) közművek: víz, villany és a műszaki feltételek megléte esetén 

a szennyvízcsatorna,

cc) közvilágítás.

d) a fen  közművek és szolgáltatások műszaki átadás/átvételé től 

és az engedélyek megszerzésétől számíto  3 évig fize  a fen  

közművek üzemeltetésével és karbantartásával járó költségeket

e) a pontos felelősségi köröket és határidőket,

f) a fen ek esetleges (a szerződésben rögzíte  időn belül 

történő) meghiúsulása esetére komoly és végrehajtható garan‐

ciákat.

Kíváncsi  vagyok  arra  is,  hogy  Ladányi  Péter  egész  Tinnyére 
kiterjedő  utcabejárásain  felvetett  javaslatokat  mennyire  veszi 
figyelembe  a  testület.  A  szántóföldek,  erdők  átminősítése 
helyett,  a meglévő  belterület  fejlesztésére  kellene  koncent rál 
niuk, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás stb. Itt majd kibújik a 
szög a zsákból, kiderül, valójában mi motiválja a testület nagy 
részét: átminősítés vagy érdemi fejlesztés.

KÖZVILÁGÍTÁS
Sötétség az utakon és a fejekben

GYÖRGY ATTILA

* Könnyű, szórakoztató szépirodalmi mű
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A történetmesélésről (folytatás a 4. oldalról)

Még  az  aikidót  is  kipróbáltam.  Kertet  műveltem.  Túrákat 
vezettem. Külföldön dolgoztam. És persze képeztem magamat. 
Persze  ezek  közül  többet  a  mai  napig  művelek.  Aktív  életet 
élek.  Íróként  jelen  kell  lenned  a  valóságban.  Egy  jó  író  jó 
megfigyelő és jó szakember. Odafigyel a részletekre. Tedd meg 
az első lépést!

A szégyenről és az elvárásokról  feledkezzél meg! A  legfon 
tosabb, hogy rákapj az alkotásra, öröm legyen. Élvezd! Kezdet 
ben csak írd le, ami eszedbe jut! Gyakorolj! Akár kis korodban, 
amikor gyurmát vettél kezedbe és valamit formáztál belőle. És 
véletlenül sem gondoltál közben Rodin Gondolkodójára.

Fon tos,  ne  tűzz  ki magad  elé  irracionális  célt!  Lelombozó 
tények  következnek:  nyolcmilliárdan  élünk  a  bolygón. A  világ 
több  országában  profi  íróképzés  van,  amik  ontják  a  kiváló 
képességű  szerzőket.  Aztán  mégsem  lesz  mindegyikből 
bestseller  író. Nagyon  nyomorulttá  tesz,  ha  olyasmire  vágysz, 
ami  elérhetet len.  Magyar  nyelven  te  nem  leszel  világhírű, 
felkapott  író.  Sőt  elég  nagy  szószba  kerülhetsz,  ha  azt  hiszed, 
hogy  írásból  meg  lehet  élni,  vagy  eleve  az  alkotást  valami 
megélhetési  forrásnak tekinted. Nem az. Hanem öröm. Szóval 
maradj velem, és figyelj rám, ha jót akarsz magadnak!

Tehát elkápráztatott egy történet és rájöttél, hogy akár te is 
írhatnál  egyet. Közben  eszedbe  sem  jut,  hogy ha nem  tanulsz 
meg  általánosban  olvasni  és  írni,  sosem merül  fel  benned  az 
írás ötlete. Meglepő, hogy szinte senkinek sem jut eszébe, hogy 
az  írás nemcsak csúcsteljesítményünk, hanem  luxus  is. Ülsz a 
meleg  szobádban  és  pötyögsz  a  billentyűzeten  tele  hassal. 
Kivételes helyzetben vagy,  jár  a  vállveregetés. További  tény,  a 
természet egyetlen sikert ismer, az élőlény életben van. Élsz és 
alkotsz.  Fantasztikus!  Örülj,  mert  tényleg  szerencsés  vagy! 
Szóval ne nyomaszd magadat a világsikerrel, de a könyvkia dás 
sal sem! Előbb tanulj meg írni és fejezd be az első könyvedet!

Az  írás  egy  szakma. Tanulható. Magyar nyelven  is  vannak 
online  oktató  anyagok,  amik  segítenek  képbe  kerülni.  Ha 
tényleg megvan benned  a  tehetség  csírája,  találsz  szerkesztőt, 
avagy  mestert,  aki  nagy  hasznodra  lesz,  mert  rámutat  a 
vakfoltjaidra,  a  gyenge  pontjaidra.  A  szerkesztő  kemény,  de 
józan. Nagy szükséged van rá. Összeteszem a két kezem, hogy 
az egyik fantasy írónk volt a mesterem. A nagy öregek közöl az 
egyik karolt fel.

Újabb  jó  tanács:  az  írás  mellett  végezz  más  kreatív  tevé 
keny ségeket  is!  Ha  senki  sem  lát  és  hall,  táncolj  és  énekelj! 
Nem  érdekes,  hogy  nem  tudsz  énekelni  és  táncolni,  maga  a 
hang ki a dás és mozgás tesz jót neked. Ellazít, felpörget. Vagy ha 
nyu godtabb  típus  vagy,  fess,  horgolj,  ami  jól  esik!  Viszont 
föltét lenül mozogj! Az agynak kell az oxigén. És táplálkozz he
lyesen! Ép testben ép lélek.

Hidd el nekem, az írás megterhelő. Minden erődre szüksé 
ged van a csúcsteljesítményhez. Ezért is fontos, hogy ne forgá 
csold  szét  a  figyelmedet!  Legyél  céltudatos!  Tegyél  félre min 
dent, amikor  leülsz  írni! Én még az  internetet  is kikapcsolom. 
Lejövök a hálózatról, és csak a szövegszerkesztő van megnyit va.
Fontos,  hogy  legyen  napirended!  Az  agy  örül  a  rendnek.  Sőt 
plusz segítség neki, ha pici rítusokat használsz. Például alkotás 
előtt meghallgatod  a  kedvenc  számodat,  kicsit  táncikálsz,  ké 
szítesz egy teát stb. A rítus bármi  lehet. Azonban fontos, hogy 
kipihent  és nyugodt  legyél,  semmi  se  terelje  el  a  figyelmedet! 

Koncentrálnod kell és olyan sok mindenre odafigyelni, hogy el 
sem  hiszed.  Amikor  csúcsra  járatva  pörög  az  agyam,  képessé 
válok uralni  a  szöveget,  sok mindent  észben  tartani,  és  folya 
matosan használni a nyelvet igényesen és változatosan ügyelve 
a  karaktereim  egyedi  vonásaira,  miközben  tetteik  és  szavaik 
alakítják  a  történetet.  Hidd  el  nekem,  lenyűgöző  élmény, 
akárha Forma 1es pilóta lennél!

Honnan  jön az  ihlet? Mindenfelől. Ugyanis  rengeteg  inger 
éri az agyunkat mindennap. Azonban mindig van egyegy, ami 
szabályosan fejbe kólint. Felismered. Ahaélmény. Nálam kicsit 
másként  van,  mert  tudatosan  nem  szoktam  odafigyelni  a 
jelekre.  Van  nekem  jobb  dolgom  is mint  kósza  impulzusokra 
reagálni.  Azonban  esténként  az  agyam  elszabadul  és  a  napi 
ingereket feldolgozó álmok közé berobbannak mélyből érkező, 
konfliktusokat  feldolgozó, vagyis  történetmesélős álmok. Ezek 
elképesztők.  Akárha  kamera  lennék  egy mozifilmben.  Ugyan 
akkor az agy önti rám az információkat a karakterekről és ese 
ményekről. Gyakran tartalmaznak hangosan felmondott szöve get 
és  zenét  is.  Színesek.  Nagyon  erős  élmény  mindegyik.  Például 
2002.  január  23án  volt  egy,  amitől  a  saját  nevetésemre 
ébredtem.

Főszereplőjével  egymás után estek meg abszurd kalandok. 
Az évek során cirka 4050 történetmesélős álmom volt. Legu 
tóbb 2021. november 5én volt ilyen álmom, ami megihletett és 
hatására  tizenöt  év  után  újra  kinyitottam  agyam  kreatív 
műhelyét. Mire egyből megjelent a húsz évvel korábbi figura is. 
Most párhuzamosan két teljesen más történet fut a fejemben és 
kellemesen  betéptem  a  rendkívüli  erőfeszítéstől,  hogy  két 
regényt  írjak  meg.  Mindkettő  sok  tanulsággal  szolgál.  Fura 
szembesülni húsz évvel korábbi önmagammal és  ismét érezni, 
hogy milyen volt fiatalnak lenni. Negyvenen túl élettapasz ta la 
tokkal gazdagabban egészen más élmény. Gyönyörű. Ajándék. 
Öröm.

Szerintem  ideje  befejeznem  a  traktálásodat.  Pontosan 
tudod, hogy mire vágysz. Menj, alkoss és érezd jól magadat!

Hirdetés

A 

Körtvélyes
bemutatja!

Részletek: http://tinnye.info/alkotok/
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CZUCZOR SZABOLCSSZÓKIMONDÓ BESZÁMOLÓ (2/2)
Egy szókimondó képviselőtestületi ülésről: 2022. január 27.

2022 első képviselőtestületi ülése a közös 
önkormány zat  új  aljegyzőjének,  Dr.  Szlo 
boda  Lajos  bemutatkozásával  kezdődött, 
aki  Pátyon  él,  2  évig  Tinnyén  dolgozott 
család se gí tő ként  és  Harkai  Gábor  plé bá 
nos atya lelkipásztori kise gítője.

Az  ülés  1.  napirendi  pontjában  Krix 
Lajos  polgármester  beszámolt  az  előző 
ülés óta eltel  időszak  fejleményeiről: pá 
lyázni  tervezünk  járda  felújításra,  kom 
munális  és  közösség  szervezéshez  kap 
csolódó eszköz beszerzésre, a műve lő dé 
si  ház  felújításának  megkezdésére,  a 
Damjanich  utca  szilárd  burkolására,  az 
egészségház  tetőszerkezetének  felújítá 
sára  és  a  frissen  megalakult  Tinnye 
Üvegtigris  FC  működésének  támoga tá 
sára.  Kiderült,  hogy  az  egészségház 
belső  szerkezetének  felújítása  elké 
szült,  a  doktornő  átköltözött,  így  év 
eleje  óta  ott  várja  a  betegeket,  vala 
mint hogy elkészültek a tervek a József 
Attila utcai híd felújításához.

A  3.  napirendi  pontban  elhangzott, 
hogy  a Tejház  használatba  vételére  egy 
pályázó  jelezte szándékát, aki reggeliző, 
bisztró,  grill,  barbecue  jelleggel  ven 
déglátási  céllal  üzemeltetné  az  ingat 
lant,  felújítva  azt,  de  megőrizve  annak 
tájjelegű  mivoltát.  A  pályázó  az  épület 
köré  fa  szerkezetű,  nyáron  árnyékos,  té 
len  fűthető  teraszt  építene.  Ennek  kap 
csán felmerült annak aggálya, hogy a már 
több  balesetet  is  megélő  éles  kanyar  kö 
zelsége nem okoze majd ott problé mát. A 
testület  szimpátiáját  fejezte  ki  a  pá lya 
munka  iránt,  de  a  pontos  elbírá lás hoz 
további részleteket kér be a pályázótól.

A  4.  napirendi  pontban  a  terven 
felüli belső ellenőrzés igényét tárgyalta 
a  testület.  Ennek  elsősorban  az  önkor 
mányzat működésének és döntéshozatali 
eljárások  szabályosságának  ellenőrzése 
szem pontjából  lehet  jelentősége, de ered   
ményeként  a  helyi  rendeletek  ellent mon 
dása  okozta  hibák  is  felszínre  kerül het 
nek.  Ez  utóbbi  jelenleg  sajnos  prob lé ma 
Tinnyén  (több  rendeletünk  is  hibás), 
azonban Geréb Tünde jegyző asszony tá 
jékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  a  frissen 
munkába  állt  aljegyző már  ezek  rendbe 
tételén dolgozik.

Az  5.  napirendi  pont  a  testület 
2022es  évi  munkatervéről  szólt. 

Ladányi  Péter  újfent  hangot  adott  azon 
javaslatának,  hogy  az  üléseknek  a  2020. 
januárjában elfogadott SZMSZben  java 
solt  18  órakor  kellene  kezdődnie  (nem 
kora délután vagy reggel), hogy azt a  la 
kosság  körében  is  minél  többen  figye 
lemmel  tudják  kísérni  (akár  személye 
sen, akár online). Jegyző asszony igye ke 
zett  ész  érvekkel  alátámasztani,  hogy  ez 
miért  nem  lehetséges,  Naszvadi  Győző 
pedig  kifogásolta,  hogy  jelentősen  eltér 
nek a napirend tárgyától. Mikor Ladányi 
Péter  kifejtette,  hogy  szerinte  ez  már 
pedig  a  tárgyhoz  tartozik,  a  válasz  így 
szólt:  „Neked ez mindig probléma, mert 
te mindig közönséget szeretnél.”. Nekem 
– anélkül, hogy bárki pártját is fognám – 
az  a  véleményem,  hogy  akár  a  közönség 
igénye  miatt,  akár  objektív  okokból,  az 
önkormányzat  nyilvánosságának  biztosí 
tása  igenis  fontos  dolog.  Ha  pedig  Ön 
éppen  ezeket  a  sorokat  olvassa,  akkor 
pontosan ezt az álláspontot erősíti.

Geréb  Tünde  arról  tájékoztatta  a 
megjelenteket,  hogy  február  1jével 
munkába  áll  a  közművelődési  mun 
katárs és keresni  fogja az eddigi bár 
milyen ren dezvény szervezésben részt 
vett  tinnyei  állampolgárokat.  Ha  Ön 
szervezésben  tör ténő  részvétele  ellenére 
kimaradt  a  meg keresésből,  akkor  érde 
mes  lehet  fel vennie  a  kapcsolatot Kádár
Kis Angélával (elérhetőségei a 8. oldalon).

A  6.  napirendi  pontban  Krix  Lajos 
beszámolt arról, hogy Tinnye adó be 
vé te lei a jövőben jelentős mértékben át 
struk turálódhatnak.  Ennek  oka  az,  hogy 
a na gyobb összértékű telekadóbevételek 
az üres telkek beépítésével idővel lecsök 
kennek,  de  jóval  nagyobb  mértékben, 
mint amennyire az így gyarapodó (lakó é 
pületekből  származó)  építményadó
bevétel  összességében  növekszik  majd. 
Ez pedig az elkövetkező években komoly 
mértékben  érinti  majd  a  falu  gazdál ko 
dásának  egyensúlyát,  amin a  testületnek 
dolgoznia  kell.  A  továbbiakban  Ladányi 
Péter  vetett  fel  néhány  kérdést  és  javas 
latot  az  adóügyekkel  kapcsolatban, 
amik re Geréb Tünde kellően részletes és 
szakszerűen alapos válaszokat adott. Szó 
volt  az  önkormányzat  adótartozásainak 
év  közbeni  alakulásáról,  arról,  hogy  egy 
adós  tartozásának  behajtása milyen mó 

don zajlik, hogy sokszor mennyire nehéz 
ezeket  az  állampolgárokat  elérni  vagy 
velük szót érteni, és hogy ennek kapcsán 
egy  önkormányzati  munkatársnak  mi 
lyen sok munkája van.

Sajnos  a  (szerintem  egyébként  kife 
jezetten  konstruktív)  beszélgetést  ismét 
kritikák sora zárta rövidre. Krix Lajos azt 
sérelmezte,  hogy  amikor  Ladányi  Péter 
egy adótartozás körülbelüli mértéke kap 
csán hivatkozott  polgármester  úr  koráb 
bi  szavaira,  azt  nem  a  teljes  szöveg kör 
nyezettel  egyetemben  tette.  Ezután  fel 
tett  egy  mindent  eldöntő,  ám  meg le he 
tősen szarkasztikus hangvételű kérdést:

A  polgármester  azon  volt  mélységesen 
felháborodva,  hogy  a  képviselő  nem  a 
szakértőknek  címezi  azokat  a  szerinte 
egyér tel mű  és  evidens  kérdéseket,  ami 
ket egyébként befáradva a hivatalba sze 
mélyesen  is  megismerhetne.  Végül Ge 
réb  Tünde  igyekezett  megvilágítani 
azt, hogy a képviselő úr miért kérdez 
olyan  sokat  az  üléseken:  „Péter  azért 
hozza  fel  ezeket a dolgokat a képviselő
testületi  ülésen,  mert  ezáltal  kívánja  a 
nyilvánosságot  tájékoztatni  arról,  hogy 
valójában mi zajlik.” Majd így folytatta:

(folytatás a 7. oldalon)
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Szókimondó beszámoló (2/2) (folytatás a 6. oldalról)

Véleményem  szerint  ez  egy  nagyon  saj 
nálatos megállapítás: A választópolgár 
miért  nem  tud  arról,  hogy  az  általa 
meg választott  képviselő  mit  csinál? 
Eddig miért nem  láttunk  (egy kivétellel) 
a  tinnyei  képviselőktől  beszámolót  az 
éves tevé kenységeikről, mikor az törvény 
által előírt kötelességük lenne (Mötv. 32. 
§  (2)  k)  pont)?  A  helyi  sajtó  egyedüli 
képviselőjeként  miért  nem  kapok  soha 
egyik  képviselőtől  sem  választ  (ugyan 
csak egyetlen kivétellel) arról, hogy van
e valami közlendőjük, hírük, informá ci ó 
juk,  tájékoztatásuk  a  lakosok  felé? Meg 
lá tá som  szerint  pontosan  ezért  lehet sé 
ges az, ha a lakosság nagy része azt hiszi, 
hogy  egy  képviselő  nem  csinál  semmit. 
Ezt kö ve tően Naszvadi Győző ismét hang 
sú lyozta,  hogy  „a  napirendhez  szeretne 
ra gaszkodni”,  megköszönte  Ladányi 
Péter nek, hogy „kiprovokált egy adózási 
to vábbképzést”,  végül  köszönetét  fejezte 
ki a hivatal adózással  foglalkozó munka 
társainak is, amiért végzik a munkájukat. 
Darázs Lászlóné ismét helyeselt.

A 7. napirendi pont keretében rend 
kívüli  önkormányzati  támogatás 
iránti  kérelem  benyújtásáról  hozott 
döntést  a  testület.  Geréb  Tünde  el mon 
dása  szerint  ezt  elsősorban  egy  olyan 
kiegészítő  állami  támogatási  forrásként 
kell  elképzelni,  amit  az  év  folyamán  az 
önkormányzat  bármikor  megpróbálhat 
megigényelni  és  ha nyer,  akkor  legalább 
bizonyos  kisebb  kiadásokat  tudna belőle 
finanszírozni (pl. a zsámbéki orvosi ügye 
let  hétvégi  működési  hozzájárulásának 
költségét).

A 8. napirendi pontban az egészség 
ház  tetőfelújítására  be nyújtandó  ön 
erős  pályázatról,  a  9.  napirendi  pont 
ban  a  közös  önkormányzat  belső  el 
lenőri  jelentéséről  szavazott  a  testület, 
utóbbival kapcsolatban kritikák is elhan 
goztak.

Egyebekben  szó  volt  a  Völgylakók 
Egyesülete  által  az  önkormányzat  felé 
intézett  kérésről,  miszerint  az  egyesület 
szeretné,  ha  a  Királyvölgy  területén 
igénybe vehetnének egy olyan önkor 
mányzati  telekrészt,  amin  lehető 
ségük  nyílna  közösségi  programokat 
szervezni.  Krix  Lajos  először  nem  látta 
életszerűnek,  hogy  a  völgyekben  külön 
programok  alakuljanak  ki,  végül  jogi  és 
műszaki  lehetőségek  híján  fejezte  ki 
ellenérzéseit  a  kéréssel  kapcsolatban. 
Geréb Tünde szerint az ilyen használatba 
adásra akkor lenne lehetőség, ha a ki sze 
melt  építési  telket  közterületté  vagy  in 
tézményi vegyes felületté minősítenék át. 
Darázs  Lászlóné  –  mivel  a  völgyek  is 
Tinnye részét képezik –, így fogalmazott:

Személyesen,  e  két  utolsó  mondatban 
(„be kell  jönni a faluba” és „az is  idetar
tozik a faluhoz”) némi ellentmondást vé 
lek felfedezni, de összességében érezhető 
a felszólalók ki fogása: ha a völgyek lakói 
közösségi  programot  szeretnének,  akkor 
ahhoz jöj jenek be a faluközpontba! Abba 
való szí nűleg már  egyikőjük  sem gondolt 
bele,  hogy  ehhez  mindenképpen  autóba 
kell ülni, hiszen a gyalogos közlekedés a 
völ gyek  és  a  faluközpont  között  gyakor 
la ti lag  lehetetlen,  de  minimum  élet ve 
szé lyes. Az egyesület,  levelében, alterna 
tí va ként a művelődési ház részleges felú 
jí tá sát  is  felajánlotta,  cserébe  annak 
ingye nes  használatáért.  A  testület  végül 
úgy  döntött,  hogy  az  egyesülettel 
karöltve  pontosítják  az  igényeket  és  a 
lehető ségeket.

Az  mindenesetre  kiderült,  hogy  a 
művelődési  ház  jelenleg  a  felújításra 
benyújtott pályázat elnyerésére vár, gya 
korlatilag  használható,  de  a  padló zat 
fel van szedve és nincs fűtés.
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GARANCSI ÚT
Táblák és felfestés, mégis több a baleset 

CZUCZOR SZABOLCS

Október  óta  több  változásra  is  felfigyel 
hetett  az  a  járművezető,  aki  a  Piliscsaba 
és  Tinnye  között  utazott  át  a  Garancsi 
úton.  Friss  felfestés  és  csaknem  100  új 
közlekedési  tábla  segíti  az  útját  az  erre 
haladóknak.  Csak  az  út  szélén  egymást 
követő,  éles kanyart  jelző  táblákból  több 
mint  60  lett  kihelyezve.  Aki  régebb  óta 
errefelé ingázik, annak feltűnhetett, hogy 
ezen  a  télen  még  a  sötét  éjszakában  is 
szinte  világított  az  út  környéke  az  autók 
fényszóróinak  fényétől.  Ennek  ellenére 
minden  azóta  eltelt  hónapban  több 
baleset is bekövetkezett ezen a szakaszon 

(szinte  kéthetente  egy),  a  súlyosabb 
esetekről a Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület is rendszeresen beszámolt.

Szerencsére  most  még  főként  „csak” 
azok  a  járművek  közlekednek  erre felé, 
akik eddig is. De vajon mi lesz az után, 
hogy a majdan elkészülő M100as is 
közvetlen  összeköttetést  kap  a 
Garan csi úttal az únyi csomó pontból 
eredő bekötőútja révén? Az egy dolog, 
hogy  a  környékbeliek  idővel  fel szedhet 
nek  magukra  némi  helyisme re tet,  meg 
tanulhatják  tisztelni  az  útvi szo  nyo kat, 
illetve  megtanulhatnak  a  1133as  úton 

nem  sietni  és  nem előzni  (már ha  akar 
nak és nem satufékkel állnak meg pl. az 
Üvegtigrist  megpillantva).  De  vajon  ez 
elmondható  lesz  arról  az  egyszeri  átuta 
zóról  is,  aki  a  helyismeret  teljes hiányá 
ban  az  ország  egyik  feléből  a  másikba 
halad majd át errefelé?

7
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Habár  valószínűleg a  „Völgyek”  fizetik  a 
legtöbb  adót  a  falunak,  sajnos  igencsak 
mostohagyereknek  számítanak  az  éves 
juttatások tekintetében. A kapcsolat elég 
egyoldalúnak  mondható.  A  község  más 
belterületi minősítéssel rendelkező ré sze  
ihez  képest  itt  vannak  a  legelhanyagol 
tabb utak (melyek jelentős része sem mi 
lyen  járművel  nem  járható).  Elégtelen, 
helyenként  teljesen  megoldatlan  a  csa 
padékvíz  elvezetés.  Vezetékes  internet 
szolgáltatás  igénybevételére  pedig  az 
elkövetkező  öt  évben  sem  lesz  esély.  Az 
itt  lakók  társadalmi  munkában  maguk 
irtják  az  önkormányzati  gazt,  maguk 
kátyúzzák  az  önkormányzati  utakat, 
építenek  fekvőrendőrt,  állítanak  lassító 
táblákat  a  száguldozó  idegen  autósok 
megfékezésére.
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FASOR ÜLTETÉS 
Akcióban a völgylakók

BORBÁS DORKA

Hirdetés

Többek  között  ezért  is  alakult  meg 
2017ben  a  Völgylakók Egyesülete, mely 
jelenleg  a  Király  és  Mediterránvölgyet 
képviseli. Társadalmi összefogást  sürget, 
kezdeményez,  önköltségen  jogvédelmet, 
esélyegyenlőségi  érdekeket  képvisel, 
pályázatokat  készít  és  ad  be.  Egyfajta 
véd  és  dacszövetség  a  hátrá nyos  meg 
különböztetés  ellen,  az  egyenlő  bánás 
mód,  megítélés  és  megítéltetés  eléré sé 
nek  a  céljából.  Célkitűzései  között 
szerepel  az  itt  élők  kulturális  életének 
szervezésében való szerepvállalás is.

Mivel  a  völgylakók  úthálózatának 
többsége  burkolat  nél küli,  így  igen  ma 
gas a szállópor terhelés a területeiken. A 
pol gármesteri  hivatallal  leegyeztetve 
szándékukat,  elhatározták,  hogy  fasort 
ültetnek az egyik legkritikusabb utcában. 
Anyagi  forrásaik  ugyan  csekélyek,  de  a 
kezdeményezés  végre  elindult.  A  csípős 
novemberi  idő  ellenére  a  kisgyerekes 

családok  lelkesen  ásták  a  gödröket,  ül 
tették  a  fákat.  Végül  mindegyikre  név 
táblácska  került  –  jelezvén,  majdan  ki 
lesz a facsemete gondozója.

Az  egyesület  ezzel  is  igyekszik  támo 
gatni,  segíteni  az  ön kor mányzatot  köte 
lező  feladatainak elvégzésében,  teljesíté 
sében.  Így  párhuzamosan  az  együttmű 
ködést sürgető leveleikkel ost romolva az 
önkormányzatot,  aktívan  tesznek  is  a 
környezetük  védelméért.  Rendületlenül 
bíznak  abban,  hogy  a  hivatal  a  fennálló 
méltánytalanságot  nem  súlyosbítja  az  új 
ingatlanadó megfogalmazásakor. 

Ui.: A 3 évvel ezelőtti viharban elmosott 
Olajfa  utca  lakói  kitartóan  várják,  hogy 
az  önkormányzat  beváltsa  ígéretét, 
miszerint  a  már  több  mint  másfél  éve 
megnyert pályázati pénzből végre szilár 
dabb burkolat álljon a lábuk alatt. 

TINNYEI FEJLEMÉNYEK
Amikről csak kevesen értesültek 

2021.  január  5től megnyílt  a  közúti  forgalom  számára  az 
István király köz, ami a Kossuth Lajos utcai elágazással köti 
össze az István király utcát. Január 21től hatalmas, piros, szív 
alakú  kupakgyűjtő  konténer  várja  az  üdítős  és  ásványvizes 
palackok  jótékony  célból,  szelektíven  gyűjtendő  kupakjait. 
2021. február 1től KádárKis Angéla látja el Tinnye közműve
lődési feladatait: muvelodes@tinnye.hu, +36 30 162 4726. 
Téli műhelymunka keretein belül az önkormányzat munkatár
sai köztéri hulladéktárolókat  építenek.  Február  közepétől 
a  Honfoglalás  és  Ady  utcai  fekvőrendőrök  szélén  elhelyezett 
beton kockákat műanyag terelőoszlopok váltották. 


