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PATAKPARTON, DOMBOLDALON – AVAGY KIS SÉTA A KUTYAHEGY LÁBÁNÁL
kis kirándulások Tinnye környékén

(folytatás a 5. oldalon)

CZAKÓ PÉTER

KOSSUTH LAJOS TÖRTÉNELMI BESZÉDE
Pozsony, 1848. március 3.

1848.  március  3án  a  párizsi  forradalom 

híre  megérkezett  Pozsonyba.  Kossuth 

megragadta  az  alkalmat,  hogy  az 

országgyűlés  kerületi  ülésén  szólásra 

emelkedjen,  és  az  ellenzék  legfontosabb 

politikai  követeléseit  összefoglalja,  és  a 

polgári  átalakulás  teljes  programját  is 

fölvázolja.  Mindezt  feliratban  kívánta  az 

uralkodó elé terjeszteni.

Ez  a  beszéd,  amely  nemcsak 

Magyarország,  hanem  a  birodalom 

osztrák  tartományai  számára  is 

alkotmányt  követelt,  egyik  előidézőjévé 

vált  az  1848.  március  13i  bécsi 

forradalomnak:  német  fordítását  azonnal 

terjeszteni  kezdték  Bécsben.  A  felirat 

Kedves olvasók,  lassan, de megérkezik a  tavasz.  Ideje újra 

felvenni  a  túracipőnket,  s  nekiindulni  a  környék  kiránduló 

útvonalainak,  hogy  feltöltődjünk  a  friss  levegővel,  s  a  tavaszi 

napsütés  sugaraival. A hosszú  tél után egy kis bemelegítő  túrát 

ajánlanék,  ami  nem  fogja  megterhelni  a  télen  berozsdásodott, 

legyengült izmainkat. A séta alig fogja elérni a négy kilométert, s 

a  szintkülönbsége  sem  lesz  magas,  de  garantálom,  hogy 

mindenki  elégedetten  fog  hazaérni  a  gyönyörű  panoráma  által 

nyújtott élmény miatt.

Indulás  a  Református  temetőnél.  A  temetőt  elhagyva 

folytatjuk utunkat a Békáspatak mellett. Az egyenes utat csak a 

„malom” előtti S kanyar  töri meg. A malom valójában csak egy 

kis  duzzasztás,  amiről  a  patak  vize  másfél  méternyi  esés  után 

folytatja útját Zsámbék felé.

Az  úton  haladva,  a  gyönyörű  lankákra  feltekintve,  eszembe 

jutnak azok az elbeszélések, feljegyzések melyek arról meséltek, 

hogy  itt  valamikor  gyönyörű  kertek,  szőlők  voltak  komoly 

pincékkel.  Sajnos  a  szocializmus  idején  történt  államosítások 

révén ezeket felszámolták, még a pincéket is ledózerolták. Kár.

A patak partján  több helyen  találkozunk elvadult  ringló  fákkal, 

melyek  gyümölcsei  nyáron  finom  csemegét  jelentenek  az  erre 

túrázóknak. Utunk a patak mellett (kb. másfél kilométer) egy T 

elágazásban végződik. Jobbra egy betonteknőn keresztül a vízen 

átkelve Perbál felé mehetünk, de mi balra fordulva, a domb felé 

vesszük az irányt.

Kis  hullámvasutazás  közben  a  domb  felénél  az  út 

jobbra  fordul,  s  oldalra  tekintve  megpillanthatjuk  a  gyönyörű 

Zsámbékimedencét.  Az  út,  melynek  bal  oldala  májusban  az 

Önkormányzati hírek

Krix Lajos polgármestertől

(2. oldal)

Beszámoló a képviselő

testületi ülésekről

(2. oldal)

Farsang és téltemetés

a tinnyei oviban

(5. oldal)

Tinnyei Amatőr Társulat

Geck Zsuzsannával beszélgettünk

(6. oldal)

Mezőgazdaság Tinnyén

(11. oldal)

(folytatás a 12. oldalon)
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Utazás 2017 kiállítás
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 

(BÖT,  amelynek  Tinnye  is  tagja)  még 

tavaly határozta el, hogy a 

március  2.  és  5.  között 

megrendezett  kiállításon 

bemutatja  a  térséget  és 

annak  településeit.  A 

rendezvényről,  és  a 

Tinnyét  is  képviselő  BÖT 

standról  a  Buda  Környéki 

TV  és  a  biatorbágyi 

VölgyHíd TV is tudósított.

2017. évi költségvetés,
utak felújítása, közvilágítás, 
csapadékvízelvezetés
Krix  Lajos  elmondta,  hogy  az 

önkormányzat  költségvetése  konszolidált 

és  kiegyenlített,  40  M  Ftot  meghaladó 

tartalékalappal.  Nyár  közepére  befejező

dik az adósságrendezési folyamat, ezzel az 

önkormányzat  sikeresen  teljesíti  a  két 

évvel ezelőtt vállalt kötelezettségeit.

„Mindezek  mellett  idén  jelentős 

összegeket  tudunk  majd  fordítani  az 

önkormányzati  utak  karbantartására, 

valamint  felújításra,  aszfaltozásra. 

Tervezzük (elsősorban Királyvölgyben) a 

közvilágítás  bővítését  is.  A  pályázati 

összegekből  teljesítendő  útfelújítások 

kiviteli  tervei  készülnek,  várhatóan 

május  második  felében  indul  meg  egy

szerre több helyszínen a munka.

Ezzel párhuzamosan a csapadékvíz elve

zetésének  problémáit  is  próbáljuk  a 

legkritikusabb  helyeken  megoldani.” 

mondta  Krix  Lajos.  „A  tervek  között 

szerepel  még  ebben  az  évben  a 

patakmeder  részleges  tisztítása  is”  – 

tette hozzá a polgármester.

SZMSZ
Krix Lajos örömmel számolt be róla, hogy 

a  képviselőtestület  7  igen  szavazattal 

egyetértett a Szervezeti és Működési Sza

bályzat  módosításával.  Ezzel  a  testületi 

ülések általában szerdai napon és korábbi 

időpontban  (15:00  órakor)  kezdődhet

nek,  ami  több  előnnyel  is  jár.  „Szükség 

esetén pl. a hivatal dolgozói is ott tudnak 

lenni,  ráadásul  mindenki  frissen  vehet 

részt  az  ülésen  és  a  döntéseken”  –  tette 

hozzá a polgármester.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Krix Lajos polgármestertől

BESZÁMOLÓ A TINNYEI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
2017. január–február

2017. január 9.
(rendkívüli ülés)

Jelen voltak: Krix Lajos, dr. Molnár Ede,
Darázs Lászlóné, Naszvadi Győző, Török Éva,

dr. Imre Gábor, Bayer Ágnes

A  rendkívüli  ülést  az  újabb  vis  maior 

pályázat  dokumentumainak  benyújtási 

határideje  indokolta.

A Honfoglalás utca

vis maior pályázata

Krix Lajos elmondta, hogy 

a  Petőfi  Sándor  utcai  útbeszakadás miatt 

a  forgalmat  elterelték  a  Honfoglalás 

utcába.  A  BM  és  a  Katasztrófavédelem 

munkatársai 855 m hosszúságban fogadta 

el  a  felújítandó  útszakaszt.  A  szakértő 

59,86 M Ftra becsülte  a  felújítás  költsé

gét,  ebből  az  összegből  a  községnek  10% 

saját erőt kell vállalnia, ez 5,986 M Ft.

Rövid  egyeztetést  követően  a  képviselők 

szavaztak  a  Honfoglalás  utcát  érintő  vis 

maior  pályázat  benyújtásáról  és  a  saját 

erő biztosításáról.

 Elfogadva!

(igen:5, nem:0, tartózkodás:0)

2017. február 13.

Jelen voltak: Krix Lajos, dr. Molnár Ede,
Darázs Lászlóné, Nagy Jenő, Naszvadi Győző, 

Lőrincz László, Török Éva, dr. Imre Gábor,
Bayer Ágnes, Baranyai Mária és

Szabóné Balla Gabriella

Az önkormányzat 2017. évi költség

vetési tervezetének elfogadása

Krix  Lajos  elmondta,  hogy  a  pénzügyi 

bizottság  a  2017.  évi  tervezet  korábbi 

változatát  számos  ponton  csökkenteni 

javasolja  (falukép,  karbantartás,  kisebb 

javítások,  útépítés,  utcanyitás, 

önkormányzati lakás, hajtó és kenőanyag 

költségek,  geodézia,  önkormányzati 

rendezvények,  Buda  Környéki  TV,  HÉSZ 

módosítása),  így  a  2017.  évi  költségvetés 

tartaléka  31,54  M  Ftról  43,20  M  Ftra 

növekedett.  A  polgármester  jelezte,  hogy 

az  augusztus  20i  ünnepség  szervezésére 

bizottságot kell majd létrehozni.

Lőrincz  László  kérdésére:  „10  M  Fttal 

nőtt a bérköltség,  szeretném  tudni, hogy 

miből  adódik  ez”,  Baranyai  Mária  (a 

hivatal könyvelője) válaszolt, mely szerint 

Tóvári  Tibor  és  Grősz  Andrea  munka

bére,  valamint  a  kötelező  (óvodai)  mini

málbér emelések növelték az összeget.

Török Éva szóvá tette, hogy a módosított 

költségvetést  11 órakor kapta meg,  és azt 

nem  tudta  du.  3  óráig  rendesen 

áttanulmányozni.  Őt  az  érdekelte,  miért 

10 fő szerepel közfoglalkoztatásra, amikor 

korábban  7  főre  kértek  pénzt.  Ész

revételezte  azt  is,  hogy  a művelődési  ház 

pályázatára nincs betervezve keret, holott 

a tervek elkészültek. Nagy Jenő javasolta: 

„ha  lesz  pályázati  lehetőség,  akkor  át

csoportosítjuk a pénzeket, és lesz önrész”.

Lőrincz László aggályosnak tartotta, hogy 

tavaly 70 M Ft körül volt a tartalék, most 

55 M Ft, a bérköltség nő, a  tartalék  fogy. 

A képviselő a létszám növekedésével sem 

értett egyet.

Krix  Lajos  elmondta,  hogy  kényszer

kaszálást  szeretne  és  a műfüves pályát  is 

rendbe kell tenni.

Ezután a képviselők szavaztak a 2017. évi 

költségvetésről.

 Elfogadva!

(igen:4, nem:3, tartózkodás:0)
(folytatás a 3. oldalon)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZMSZ módosítás

Krix  Lajos  elmondta,  hogy  az  eddigi 

tapasztalatok  alapján  szeretné  a  jelenlegi 

bizottságokat  megszüntetni.  Javasolta, 

hogy  minden  képviselőtestületi  ülés 

végén  beszéljék  meg,  hogy  milyen 

témában  készüljenek  fel  a  következő 

alkalomra,  és  hogy  az  ülések  a  jövőben 

szerdai  napokon  legyenek,  kora  délutáni 

kezdéssel.  Javasolta  a  vagyonnyilatkozat 

vizsgáló  bizottság  (amely  az  egyetlen 

kötelezően  megtartandó  bizottság) 

elnökének  Nagy  Jenőt,  tagoknak  pedig 

Lőrincz Lászlót és Darázs Lászlónét.

A  testület  ezt  követően  szavazott  az 

SZMSZ  módosításáról:  az  ülések  szerda 

15 órai kezdéséről és a Vagyonnyilatkozat 

vizsgáló bizottság fenti összetételéről.

 Elfogadva!

(igen:7, nem:0, tartózkodás:0)

Az önkormányzat 2017. évi 

munkatervének elfogadása

A  polgármester  kérte,  hogy  a  képviselők 

is  vezessenek  be  fogadóórát.  Javasolta, 

hogy  március  közepére  készüljön  el  az 

útkarbantartási terv, a következő testületi 

ülésen ezzel lehetne foglalkozni.

Krix  Lajos  elmondta:  „dr.  Répási  Ildikó 

magánpraxis  ügye  is  nagyon  fontos, 

mert  múlnak  a  hetek,  és  nem  történik 

semmi”.  Török  Éva  kérdésére  a 

polgármester azt válaszolta: „A szerződést 

létre  kell  hozni.  Először  magánpraxisba 

menjen  át,  utána  biztosítunk  egy 

rendelőt és egy szolgálati lakást”.

„De  ha  ő  létrehozza  a  céget,  és  nem 

tetszik  neki  az  a  szerződés,  amit  mi 

odaadunk neki, akkor mi van? […] Akkor 

neki  megmarad  a  cége…”  vetette  fel 

Török  Éva.  Nagy  Jenő  képviselő 

álláspontja  szerint  ekkor  sincs  nagy  baj: 

„Ha ő  úgyis  háziorvos  akar  lenni,  és  ha 

megy  tovább  valahová,  akkor  úgyis 

kelleni  fog a cég”. Dr. Imre Gábor  jegyző 

elmondta:  „nyilván  lesz  ennek  a 

szerződésnek  egy  előszerződésszerű 

része, ahol mindenki elkötelezi magát, és 

utána  […]  jöhet  a  megállapodás”.  A 

jegyző  egy  képviselői  kérdésre  válaszolva 

kijelentette:  „ha  nem  sikerül  a 

megállapodás,  akkor  marad  a 

pályáztatás lehetősége”.

A polgármester ezután szavazásra tette föl 

az  önkormányzat  2017.  évi  munka

tervének  elfogadását  és  az  idei  közmeg

hallgatás  általa  javasolt  időpontját, 

szeptember 22ét.

 Elfogadva!

(igen:7, nem:0, tartózkodás:0)

A vis maior pályázat kivitelezésére 

közbeszerzési eljárás megindítása

Dr.  Imre  Gábor  tájékoztatta  a 

képviselőket, hogy a legutóbbi ülés óta az 

önkormányzat a 2. vis maior pályázatot is 

megnyerte.  Javasolta,  hogy  ehhez  is  hoz

zák létre a jogszabályok által előírt közbe

szerzési bizottságot, amely kiválasztja az 5 

ajánlattevőt és a bíráló bizottságot.

Dr. Molnár Ede alpolgármester  javasolta, 

hogy a bizottságban Nagy Jenő, Naszvadi 

Győző és Krix Lajos legyen benne.

Krix  Lajos  jelezte,  hogy  a  közbeszerzési 

pályázat  kiírásának  feltétele  a 

közbeszerzési  terv megléte.  Ezért  először 

szavazásra  tette  fel  a  közbeszerzési  terv 

elfogadását.

 Elfogadva!

(igen:7, nem:0, tartózkodás:0)

Ezután  a  képviselők  szavaztak  „Tinnye 

Község  vis  maior  károsodott  útjainak 

rekonstrukciója”  nevű  közbeszerzési 

eljárás megindításáról, melynek tárgya az 

1.  és  2.  vis  maior  károsodást  szenvedett 

utak  és  helyenként  ezek  mellett  a 

csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója.

 Elfogadva!

(igen:7, nem:0, tartózkodás:0)

A  testület  szavazott  ezen  közbeszerzési 

pályázattal  kapcsolatos  lebonyolítói 

megbízásról  Hegedűsné  dr.  Hovánszki 

Tímea részére 300 E Ft bruttó összegben.

 Elfogadva!

(igen:7, nem:0, tartózkodás:0)

Ugyanezen témakörben a testület szintén 

döntött  a  pályázatot  érintő  szakértői 

munkákról és díjakról mindkét vis maior 

pályázathoz 1,91,9 M Ft összegben.

 Elfogadva!

(igen:7, nem:0, tartózkodás:0)

Óvoda heti nyitvatartás és

nyári szünet

A szavazás előtti vitában felmerült, hogy a 

Tinnyei  Napköziotthonos  Óvoda  nyitva

tartását  esetleg meghosszabbítanák,  de  a 

képviselők  ezt  végül  elvetették.  Így 

maradt  a  hétköznapokon  06:3017:00 

órás  nyitvatartási  idő.  Az  óvoda  a 

szükséges  éves  karbantartási  munkák 

elvégzése miatt zárva tart 2017.07. 24től 

2017. 08. 20ig.

 Elfogadva!

(igen:7, nem:0, tartózkodás:0)

Iskolai körzethatárok 

kijelölésének elfogadása

A Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola 

körzethatára:  Tinnye  közigazgatási 

területe.

Dr.  Imre  Gábor  jegyző  elmondta,  hogy 

erről  nem  kell  a  képviselőknek  döntést 

hozni, csak az egyetértésről kell szavazni.

 Tudomásul véve!

(igen:7, nem:0, tartózkodás:0)

vis maior 1. 2.

Széchenyi u. 135 fm 50 fm
Rákóczi u. 300 fm 290 fm
Vasvirág u. 100 fm 120 fm
Makkfa u. 300 fm 126 fm
Lovas u.  210 fm

fedezet 62,51 M Ft 36,98 M Ft
szakértői díjak 1,90 M Ft 1,90 M Ft

(folytatás a 9. oldalon)

Beszámoló a tinnyei ... (folytatás a 2. oldalról)
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A  tinnyei  ovisok  és  a  felnőttek  új 

hagyományteremtő  programmal 

készültek  a  tél  temetéséhez.  Kiszebáb 

égetésével  búcsúztatták  a  telet  az  óvoda 

udvarán  a  bölcsisekkel  és  az  érdeklődő 

szülőkkel együtt.

Hangos  énekekkel,  mondókákkal, 

rigmusokkal,  kereplőkkel,  csengőkkel, 

kolompokkal,  űztük  el  a  hideget,  annak 

minden  bújátbaját.  Közös  körjátékkal, 

énekkel.  „Vesszen  a  tél,  jöjjön  a  tavasz!” 

közös  kántálásával,  űztünk  ki  minden 

„rosszat”,  majd  behoztuk  a  Tavasz 

Tündért,  aki  meleggel,  vidámsággal, 

egészséggel köszöntött ránk.

A  meghívott  vendégeket,  érdeklődőket 

finom  fánkkal,  teával  kínáltuk.  A  kicsi 

bölcsiseknek  az  óvónénik  ajándékkal 

kedveskedtek, míg a felnőttek hasznos kis 

tavaszt idéző könyvjelzőt vihettek haza.

Elfogyott  a  lekváros,  porcukros  és  a 

csöröge fánk, de a jókedvünket fokoztuk a 

csoportokban folytatódó zenével, tánccal.

Minden  kicsinek,  nagynak  köszönet  a 

szép  műsorért,  a  szervezésért,  a 

finomságokért.  A  tűzmesterről  sem 

feledkeztünk  el,  Tibi  bácsiról,  aki 

biztosította  nekünk  a  biztonságos  udvari 

mulatságot.

Jövőre az új ovisokkal, felnőttekkel együtt 

folytatjuk ezt a  szép hagyományt.

„…Kimondottam meggyőződésemet, 

miként hazánk alkotmányos jövendője 

iránt mindaddig tökéletesen 

nyugodtak nem lehetünk, valameddig 

felséges királyunkat minden egyéb 

uralkodási viszonyaiban is 

alkotmányos országlási formák nem 

környezendik. … De arról is meg 

vagyunk győződve, hogy alkotmányos 

életünk kifejtésére s nemzetünk 

szellemi és anyagi javára hozandó 

törvényeink csak azáltal nyerhetnek 

életet és valóságot, hogy 

végrehajtásukkal minden idegen 

avatkozástól független nemzeti 

kormány leszen megbízva, mely a 

többség alkotmányos elvének legyen 

felelős kifolyása.…”

részlet Kossuth Lajos beszédéből

(forrás: Írások és beszédek 18481849ből,

Bp, Neumann Kht. 2003; OSZKMEK)

FARSANG A TINNYEI OVIBAN SZABÓNÉ BALLA GABRIELLA

ÓVODAVEZETŐ

A  karácsonyi  időszak  elmúltával,  a 

mezőgazdasági  munkák  megkezdése 

előtt,  a  telet  záró  időszakban  sokfelé 

rendeztek  bálokat,  táncmulatságokat  a 

falvakban,  illetve  a  nagypolgárság  és  az 

arisztokrácia  a  városokban.  Vidéken 

általában  a  kocsma  vagy  a  fonó  volt  a 

színtere  ezeknek  az  eseményeknek.  A 

különféle  szakmák,  céhek  báljai  mellett 

megtalálhatók  az  asszonyok,  sőt  a 

gyermekek  báljai  is.  Népszerűek  voltak 

a batyus bálok, ezekre a résztvevők vitték 

az  ételeket,  jellemzően  kalácsot, 

süteményt  és  általában  baromfihúsból 

készült  fogásokat.  A  farsangi  báloknak 

mind  a  paraszti  életben,  mind  pedig  a 

városi  nagypolgárság  körében  komoly 

hagyományai  voltak. Magyarázata  ennek, 

hogy  az  eladó  lányokat,  illetve  a 

házasulandó  fiatalembereket  ezeken  az 

eseményeken  vezették  be  úgymond  a 

társaságba,  tehát  a  párválasztásban, 

társasági  életben  volt  fontos  szerepük.  A 

legtöbb  lakodalmat  is  ebben  az 

időszakban tartották faluhelyen.

A  tinnyei  óvodások  is  farsangi 

mulatsággal  zárták  a  telet.  A  jelmezes 

bemutatók után a csoportok kis műsorral 

kedveskedtek egymásnak.

Táncmulatsággal  vigadtunk,  melyen  a 

talpalávalót  Halmos  Zsuzsa  néni 

néptáncos  biztosította,  aki  jól 

megmozgatta  a  gyermekeket  és  a 

felnőtteket.  A  gyerekek  örültek,  mikor 

meglátták  az  óvónénijüket  és  a 

dadusnéniket  akik  beöltöztek  különböző 

jelmezekbe, volt kacagás, móka.

Egész  nap  folyt  a  mulatság,  volt  eszem

iszom,  kínálás,  játékok,  sőt  fotózás  is.  A 

képek és a CD elkészülte után a szülők is 

betekintést nyerhetnek az életünkbe.

A  sok  vidámságért,  ételekért  köszönet  az 

óvoda  minden  dolgozójának,  szülőknek, 

nagyszülőknek,  akik  megteremtették  a 

gyermekeknek ezt az örömöt.

OKTATÁS, NEVELÉS

mégis  csak  késve  tudott  eljutni  V. 

Ferdinánd  elé,  mert  a  felsőtábla  vezetői 

hirtelen  Bécsbe  siettek,  hogy 

megakadályozzák a tábla ülését.

Kossuth  kijelentette,  hogy  ha  kell,  a 

felsőtábla  hozzájárulása  nélkül  is 

eljuttatják a feliratot az uralkodóhoz.

(forrás:

Katona Tamás: Kossuth Lajos írások és 

beszédek 1848–1849ből; hu.wikipedia.org)

Kossuth Lajos történelmi … (folytatás az 1. oldalról)

5

TINNYÉRE IS ELJÖTT A TAVASZ TÜNDÉR
téltemetés a tinnyei oviban

SZABÓNÉ BALLA GABRIELLA

ÓVODAVEZETŐ

Farsang a tinnyei oviban (fotó: Tuba Tóth Eszter)

"Vesszen a tél, jöjjön a tavasz!" (fotó: Ladányi Péter)

A kiszebáb égetése (fotó: Ladányi Péter)

Tavasz Tündér (fotó: Ladányi Péter)
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TINNYEI AMATŐR TÁRSULAT (T.A.T.)
Geck Zsuzsannával beszélgettünk

Tinnye  kis  falu,  mégis  képes  két  amatőr 

színi  társulatnak  otthont  adni.  Úgy  is 

fogalmazhatnánk,  hogy  átlagon  felüli  az 

egy  főre  eső  színi  társulatok  száma 

Tinnyén.

Van  ugyanis  nálunk  a  novemberi 

lapszámunkban  bemutatott  PaTHÁLIA 

miniszínpad  mellett  egy  másik  szívvel

lélekkel  játszó  csapat  is,  nekik  nemes 

egyszerűséggel  Tinnyei  Amatőr  Társulat 

(T.a.T.) a nevük.

Geck  Zsuzsanna  rendezi  az  előadásokat, 

ő a társulat lelke. Vele beszélgettünk.

Ki Geck Zsuzsanna?

Mit kell tudni rólad?

Gimnázumi Waldorf tanár vagyok, matek 

és dráma szakos. Korábban a Fóti Szabad 

Waldorf  Iskolában  dolgoztam.  Férjem  a 

homokszobrász,  Monostori  Ferenc,  ő 

sokat dolgozik külföldön  is. Négy kisfiunk 

van, Mirkó (8 éves), Ábris (7 éves), Félix (3 

éves)  és  Rúben  (7  hónapos).  2009ben 

költöztünk  Tinnyére,  azóta  itt  élünk. 

Nagyon szeretünk itt lakni.

Hogyan alakult meg a Tinnyei 

Amatőr Társulat?

Itt  Tinnyén  ez  az  egész  úgy  kezdődött, 

hogy én már  itthon voltam egy pár éve a 

nagyobb  gyerekekkel,  és  dráma

pedagógusként nagyon hiányzott nekem a 

tanítás.

2012ben  ismerkedtem  össze  Kovács 

Rozival,  ő  volt  akkor  a  művelődési  ház 

vezetője.  Mondtam  neki,  hogy  nagyon 

szívesen  tartanék  gyerekeknek  színjátszó 

kört,  meg  hogy  ezt  nem  a  pénz  miatt, 

hanem teljesen jótékony jelleggel képzelem 

el, hogy minél több gyerek el tudjon jönni. 

Aztán elkezdtük ezt megszervezni.

Jöttek  is  a  gyerekek,  bár  nem  voltak 

sokan.  Nagyon  jó  volt  és  sokat  játszot

tunk,  főleg  drámajátékokat,  helyzetgya

korlatokat, amiben én otthon vagyok.

Ott  találkoztam  Czakó  Péterrel  és  így 

ismerkedtem  meg  a  Patháliásokkal, 

akiknek a gyerekei jártak a szakkörre.

Később  a  gyerekek  szorgalmazták,  hogy 

szeretnének  színpadra  állni,  de  én  még 

nem  akartam  ezt,  másfélkét  évet 

szerettem  volna  velük  csak  játszani,  és 

azután valamit a színre vinni.

Ők  annyira  nagyon  szerettek  volna  már 

szerepelni,  hogy  végül  elővettünk  egy 

mesejátékot,  egy  Lázár  Ervin  mesét.  Ott 

azonban  már  komolyabb  munka  kell, 

szöveget  tanulni,  a  próbán  mindig 

megjelenni,  tehát  komolyabban  helyt  kell 

állni. Most utólag úgy érzem, hogy ez nem 

volt rendesen előkészítve, meg nekem sem 

volt  a  legkönnyebb  időszak  az  életemben, 

sokszor  le  kellett  mondanom  a  szakkört. 

Aztán  a  gyerekek  is  elmaradoztak, míg  a 

végén  csak  hárman  maradtak,  és  akkor 

azt  mondtam,  hogy  ezt  inkább  egy  időre 

hagyjuk.

Ez  az  egész  csak  egy  évig  tartott. 

Sajnálom  egyébként,  mert  én  nagyon 

szeretek  gyerekekkel  foglalkozni.  Talán 

jobban  is,  mint  a  felnőttekkel,  könnyebb 

sok szempontból.

Szóval  abbamaradt  ez  a  szál,  de  ezután 

Czakó  Péter  egyszer  bekopogtatott 

hozzánk, és azt mondta, hogy ez nagyon jó 

volt, folytassuk!

Fecót  (Monostori  Ferenc  [a  szerk.])  a 

PaTHÁLIA  nevében  felkérte  egy  szerepre, 

a  Szabad  a  vásár  című  komédiába, 

amiben  egy  postást  kellett  eljátszania. 

Neki  ez  volt  az  első,  ő  akkor  állt  először 

színpadon.  Jártunk  a  próbákra,  Fecó 

nagyon élvezte, jó volt az egész.

Aztán  felmerült,  hogy mi  lenne,  ha  velem 

együtt  próbálnának  valamit  színre  vinni. 

Mondtam,  hogy  nagyon  szívesen,  viszont 

én a mélyebb, komolyabb dolgokat jobban 

szeretem. Örültek a kezdeményezésnek, a 

társulatról  Csehov:  Sirály  című  drámája 

jutott  eszembe.  Mondtam,  hogy  én  ezt 

szeretném megcsinálni. 

Majd  két  évig  próbáltuk  a  Sirályt,  és 

voltak  pontok,  amikor  úgy  tűnt,  hogy  ez 

nem fog működni, voltak bonyodalmak.

Milyen bonyodalmak?

Drámatanárként  álltam  a  feladathoz, 

nem  rendezőként.  Kicsit  másképp 

dolgozom,  mint  azok  a  rendezők,  akik 

előre  megmondanak  mindent  centiről 

centire.  Ez  most  már  teljesen  világos 

számomra.  Akkor még  nem  volt  az.  Elég 

spontán  és  ösztönös  vagyok.  A  magam 

részéről  nagy  hangsúlyt  fektetek  az 

előkészítő  munkára.  Arra,  hogy 

gyakoroljunk  helyzetgyakorlatokban 

vagy  improvizációkban,  amiben  szépen 

egymásra  hangolódnak  a  szereplők. 

Számomra  nagyon  fontos  az,  hogy 
(folytatás a 7. oldalon)

BEMUTATJUK...

A Sirály c. előadás próbája Tinnyén;
a képen: Bátori Angéla, Haraszti István,

Czakó Péter, Radvány Éva, Bognár János, 
Monostori Ferenc, Kovács Rozi és

Haraszti Jákó (fotó: Geck Zsuzsanna)

(fotó: Szabadi Mercédesz) 
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amikor a szöveghez nyúlunk, akkor legyen 

már  bennük  valamilyen  belső  kép  a 

szerepről.

Van egy alap elképzelésem, de  figyelem a 

szereplőket,  és  azáltal  hagyom  fejlődni  a 

színdarabot.  Ez  egy  lassú  folyamat. 

Fontos számomra, hogy közösséggé álljon 

össze  az  egész.  Ehhez  pedig  az  kell,  hogy 

mindenki  mindig  ott  legyen.  Ez    egy 

osztálynál adott dolog, de egy hobbi társu

latnál  nehezen  megoldható.  A  próbák  a 

lényegesek  számomra,  az  együtt  töltött 

idő,  az  előadás  pedig  mindezek 

gyümölcse.  Nálam  inkább  a  színdarabon 

keresztül a közösség üt vissza és nem az én 

akaratom,  mondhatni  koncepcióm. 

Egyszer  valaki  úgy  fogalmazott,  hogy 

„demokratikus rendező” vagyok. Hagyom, 

hogy  a  szereplők  beleszóljanak,  szeretem, 

ha  beleszólnak.  Együtt  csináljuk.  Persze 

van,  amihez  erősen  ragaszkodom,  de  in

kább vagyok  irányító, mint direktor.  Sze

rintem  ez  mind  a  drámatanárságból  fa

kad, és nem mindenkinek jön be ez a stílus. 

Nem  mindenki  tudott  ezzel  a  Sirálynál 

azonosulni  és  páran  valószínűleg  nem 

érezték  biztonságban  magukat  a  szín

padon.  Én  pedig  nem  voltam  eléggé  ha

tározott az elején. Voltak, akik kitartottak, 

voltak, akik kiléptek, de a végére összejött 

egy  olyan  csapat,  akikkel  szárnyalni 

tudtunk.  Erős  tapasztalat  volt  ez  és 

nagyon  tanulságos  időszak!    Önmagam

ról, egy társulattal való munkáról, a kom

munikációról és a rendezésről.

A  bemutató  nagyon  jól 

sikerült, aztán volt még két 

előadásunk,  összesen  há

rom.

Az utolsó előadáson már csak egy hét volt 

vissza  a  szülésre  kiírt  időpontig,  szóval 

úgy  készültünk,  hogy  bármikor  szülhetek. 

De Félix  türelmes baba volt már akkor  is, 

és megvárta a budapesti előadást.

Hogy alakult ki a T.a.T. név?

Én  nem  gondolkoztam  új  színi 

társulatban. Félix 6 hónapos volt, amikor 

Tökön a Bor és Művészet Fesztivál  (2014. 

augusztus  30–31.  [a  szerk.])  szervezői 

megkerestek  bennünket  (Czakó  Péteren 

keresztül), hogy adjunk elő valamit.

Szóval  felkértek  minket  egy  előadásra, 

emiatt  született  meg  a  T.a.T. 

Megkérdezték,  hogy  mit  írjanak  rá  a 

plakátra,  kik  vagyunk mi,  és  akkor  jött  a 

Tinnyei Amatőr Társulat név, meg amúgy 

a „tat” szónak van jelentése  is, meg benne 

van,  hogy  „amatőr”,  mert  sokan  előtte 

nem  álltak  színpadon,  és  én  sem  vagyok 

hivatásos rendező, úgyhogy megtetszett.

Ott mit adtatok elő?

Arra gondoltam, hogy ha ez egy fesztivál, 

akkor  ott  sokkal  jobb  egy  olyasmit 

előadni, amihez nem kell úgy fülelni és az 

elejétől végéig leülve nézni, hanem valami 

látványos dolog kéne.

Annak  idején  a  gyerekekkel  az  iskolában, 

ahol  dolgoztam,  csináltunk  egy 

bábjátékot.  Az  volt  a  gyakorlat,  és  ennek 

drámapedagógiai  háttere  is  volt  nyilván, 

hogy zsinórokat kötöttünk egymásra és az 

egyikük  volt  a  báb,  a  másik  az  irányító. 

Így  született  meg  „Az  asszony  meg  az 

ördög” című mese.

Hol és hogyan próbáltok?

Szervezeti hátterünk nincs. Sem egyesület, 

sem más, csak mi, a lelkes emberek.

Van,  hogy  a  kertünkben  próbálunk,  a 

Liliomot  például  nyáron  kezdtük  el, 

olyankor jó a szabad levegőn dolgozni.

A művelődési házban  is sokat próbáltunk, 

szeretjük  azt  a  helyet.  2015ben  A 

Színházak  Éjszakája  Tinnyén  programot, 

azon belül a Liliom előadást, a próbákért 

cserébe  adtuk.  Szerintem  ez  egy  ösztönző 

és  korrekt  dolog,  hogy  a  próbákért 

cserébe  kapjon  a  falu  egy  ilyen  közösségi 

programot.

Molnár Ferenc Liliom című 

darabját két éve mutattátok be 

Zsámbékon. Miért pont a Liliom?

Van  egy  nagyon  jó  barátnőm  és 

munkatársam,  szintén  drámatanár,  aki 

amikor  találkozott  Fecóval,  azt  mondta, 

hogy „Fecó teljesen olyan, mint a Liliom!”. 

Éveken  keresztül  rágta  a  fülemet,  hogy 

„Csináljátok  már  meg  a 

Liliomot,  annyira  passzol 

a  Fecóhoz!”.  Mondtam 

neki, hogy  „Nem, a Liliom 

az  fiatalabb  karakter”, 

mert korábban láttam színházban, és úgy 

emlékeztem, hogy a Liliom egy fiatal srác. 

Aztán  elolvastam  a  darabot,  és  rájöttem, 

hogy  nem.  Tényleg  simán  belefér  egy 

idősebb, egy harmincas férfi. Így a Liliom 

végül is a Fecó miatt kezdődött el, és ott is 

szépen megtalálták a szereplők a helyüket. 

Mind  nagyszerűek  voltak!  Így  született 

meg a Liliom.

A Liliomnak nagy sikere volt.

Amikor  Zsámbékon  volt  az  amatőr 

színjátszó  fesztivál,  ott  az  egyik  zsűritag, 

Regős  János  úgy  belénk  szeretett,  hogy 

meg  is  könnyezte  az  előadást,  és  sorolta, 

hogy menjünk  el  ide meg  oda.  Ő  volt  az, 

aki  meghívta  az  előadást  a 

Balassagyarmati  fesztiválra.  Nagyon 

izgultam,  mert  én  soha  előtte  ilyen 

megmérettetésen  nem  voltam.  Diáklány 

koromban,  amikor  drámatagozatos 

voltam, akkor voltunk versenyen, de nem 

voltak  túl  jó  élményeim.  Ott  annyira 

szigorúak,  hogy  szakmailag  minden 

rendben legyen, és én nagyon féltem attól, 

hogy én ehhez viszont kevés vagyok. Attól, 

hogy  nem  biztos,  hogy  megállom  a 

helyem egy ilyen szakmai versenyben.

Aztán  Regős  János  biztatott  és 

megerősített  engem,  annyira  tetszett  neki 

a  darabunk.  Kiemelte,  hogy  jók  voltak  a 

karakterek,  hogy  mennyire  el  lettek 

KULTÚRA, MŰVELŐDÉS

(folytatás a 8. oldalon)

Tinnyei Amatőr Társulat... (folytatás a 6. oldalról)

A Liliom c. előadás plakátja

7

A Sirály c. előadás a E10ben, Budapesten
a képen: Bognár János, Monostori Ferenc (taka

rásban), Bátori Angéla, Radvány Éva, Czakó Péter
(fotó: Murányi István) 
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1) Ezüst minősítés: a produkciót a Magyar SzínJátszó Szövetség minősítő zsűrije látta, színházi szempontból is értékesnek találta,
széleskörű (regionális) forgalmazását támogatja, az együttes országos szintű (pályázati alapok) támogatását javasolja.

találva, meg hogy egyetlen padon mennyi 

mindent  el  tudunk  játszani.  Ez  egyébként 

egyfajta  „lustaság”  a  részemről,  mert  én 

utálom a kellékeket.

Azokkal mindig baj van.

A  Sirály  az  azért  lett  ilyen  jó  értelemben 

csilivili,  mert  Haraszti  István  (Szorint 

játszotta) imádja a kellékeket, ért is hozzá, 

és  ő  felelt  mindenért,  a  székekért,  a 

csillárért, ami világított. Ha rajtam múlik, 

akkor én egy paddal eljátszok mindent, én 

inkább  a  színészekkel  meg  a 

személyiségekkel  játszok,  mert  azzal  el 

lehet játszani mindent. 

Elmentünk  tehát  erre  a  fesztiválra,  én 

szétizgultam  magam  rajta.  Akkor  már 

terhes  voltam  Rúbennel,  és  én  amúgy  is 

nagyon izgulós vagyok. Ráadásul volt két 

szereplőváltás,  mert  nem  értek  rá  ketten 

az  előadás  időpontjában,  és  ilyenkor  újra 

kell szülni a darabot, újra kell hangolni az 

egészet. Ha  egy  picit  is más  tényező  van, 

akkor az mindenkit megváltoztat. Az már 

nem ugyanaz.

Végül  nagyon  jól  sikerült  az  előadás, 

Fecónak  ítélték  a  címszerepért  járó 

különdíjat.  Az  előadásért  pedig  a  zsűritől 

a  társulat megkapta az ezüst minősítést1). 

Mindkettőre nagyon büszkék vagyunk.

Az  egyik  zsűritag  Asher  Tamás  volt,  és 

örömmel  tölt  el, hogy neki  szintén  tetszett 

az  előadás,  és  sok  jó  tanácsot  is mondott 

nekünk.  Elmondta,  hogy  milyen  jó,  hogy 

vannak  ilyen  társulatok,  akik  a  közösség 

szeretetéért  dolgoznak,  és  nincs  rajta 

egyikünk egója sem a darabon. Ez nekem 

mind  megerősítés  volt,  hogy  amit 

képviselek az fontos és jó irány.

Ezek nagyon szép elismerések

Igen,  azok.  Még  az  aláfestő  gitár

atmoszférát  is  kiemelték,  ugyanis  az 

összes  színdarabomban  egy  volt 

tanítványom,  Koncz  Frigyes  zenélt, 

gitárral.  Saját  szerzeményeket,  amiket  a 

próbák  alatt  a  jelenetekhez  improvizált. 

Rendkívül  tehetséges  és  nagyon  sokat 

adott  a  hangulathoz,  a  T.a.T.  sokat 

köszönhet neki!

Most nem nagyon hallani rólatok. 

Mennyire aktív mostanában a 

társulat?

Jelenleg  GYESen  vagyok,  így  a  T.a.T.  is 

GYESen van. Regős János hívott minket a 

Magyar Művek Szemléjére, de addigra én 

már  újra  az  utolsó  hónapban  voltam 

terhes  Rúbennel,  és  most  nem  akartam 

azt,  mint  a  Félixszel,  óriási  pocakkal 

izgulni  a  színfalak  mögött.  Most  a 

gyerekekre,  a  babára  szerettem  volna 

koncentrálni,  minél  több  időt  együtt 

tölteni a családdal a szülés előtt.

Amúgy  is  nagyon  nehéz  volt 

összeegyeztetni  az  időpontokat  a  társulat 

tagjaival,  hiszen  mindenkinek  van  civil 

élete,  családja,  munkája,  nagymamákat 

megkérni,  hogy  a  gyerekekre 

vigyázzanak…

Nem  tudom,  hogy  a  Liliomot  mennyire 

lenne  értelme  felújítani, most már  inkább 

valami  újat  szeretnék  csinálni.  Nemrég 

újra  előjött  ez  a  mesejáték,  amit  annak 

idején  nem  tudtuk  befejezni.  Ahhoz  lenne 

kedvem.

Hogyan tovább? A nagymamák 

segítségével nem lennének 

megoldhatók mégis a próbák?

Dehogynem.  Egyáltalán  nem  lehetetlen, 

és  mostanában  nagyon  az  eszemben 

mocorog a mesejáték.

Szóval  lehet,  hogy  lesz 

abból még valami. Amúgy 

is  régóta  szeretnék már  a 

gyerekeknek  csinálni  egy 

jó kis előadást.

(Tinnye, 2017. február 23.)

KULTÚRA, MŰVELŐDÉS
Tinnyei Amatőr Társulat... (folytatás a 7. oldalról)

 A Liliom próbája a kertben, a képen
Geck Zsuzsanna, Monostori Ferenc, Kovács Rozi 

fotó: Rossel Ildikó)

A társulat a Liliom c. elõadás elõtt az öltözõben; XXXV. ISZN, Balassagyarmat (fotó: Murányi István)
a képen: Czakó Péter, Csutora Gábor (takarásban), Haraszti Jákó (takarásban), Koncz Frigyes,

Somfai Dávid (hátsó sor); Rossel Gergõ, Murányi Panka, Radvány Éva, Geck Zsuzsanna, Arnold Eszter 
(középső sor); Rossel Ildikó, Monostori Ferenc, Kovács Rozi (első sor)

Az asszony meg az ördög c. előadás;
Monostori Ferenc, Czakó Péter, Radvány Éva, 

Kovács Rozi, Haraszti Jákó, Czakó Virág (bábok); 
Haraszti István, Geck Zsuzsanna, Balogh Rebeka, 

Kegyes Tamás, Rossel Ildikó (bábosok)
(fotó: Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár)
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Közművelődési 

munkatárs pályázati 

kiírása

Török  Éva  és  Nagy  Jenő  képviselők  azt 

firtatták,  hogy  szervezői  vagy 

ajtónyitogató  (kulcsos  ki  és  beengedő) 

feladat ellátására van szükség.

Dr.  Imre Gábor  jegyző  elmondta,  hogy  a 

kulturális  élet  az  önkormányzatok 

kötelező  feladata.  Tinnye  a 

költségvetéséből  jelenleg  alig  költ 

kulturális  célokra.  A  közművelődési 

munkatárs  8  órás  állását  ezért  is  „illő” 

lenne  felvállalni. A  jegyző kijelentette:  „A 

kulcs  másolhatatlan  lesz  és  csak  a 

közművelődési  munkatárs  rendelkezhet 

vele”.

Ezután  a  képviselők  szavaztak  a  közmű

velődési munkatárs pályázati kiírásáról.

 Elfogadva!

(igen:6, nem:0, tartózkodás:1)

Green Village telekadó tartozások 

rendezése

A  testület  határozott  arról  a  viszont 

ajánlatról,  mely  szerint  Green  Village 

Estate  Kft.  a  fennálló  telekadó  tartozása 

fejében  8,5  M  Ftot  3  részletben  2017. 

szeptember  30.  napjáig  az  önkormány

zatnak  megfizet,  valamint  az  1565  hrsz., 

2600  m2  méretű  telket  8  295  E  Ft  ér

tékben  beszámítva,  díjmentesen  az 

önkormányzat tulajdonába adja.

 Elfogadva!

(igen:7, nem:0, tartózkodás:0)

Társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíja

Dr.  Imre  Gábor  tájékoztatta  a 

képviselőket,  hogy  a  polgármester 

illetményét  a  jogszabályok  konkrétan 

meghatározzák (amely 2017ben 224 350 

Ftról  249  300  Ftra  változott),  de  az 

alpolgármester  illetménye  tekintetében 

van mozgástere a testületnek.

Krix  Lajos  elmondta,  hogy  „a 

polgármester  tiszteletdíjának  70%a  és 

90%a között a  testület  szavazhatja meg 

a  társadalmi  megbízatású  alpolgár

mester díját.

A  70%  esetén  az  alpolgármester  tiszte

letdíja  bruttó  153  E  Ftról  174,5  E  Ftra 

növekedne,  ami  kb.  nettó  10  E  Ft 

emelkedést jelent”.

 Elfogadva!

(igen:5, nem:1, tartózkodás:1)

Önálló képviselői indítvány – 

módosítás (korábbi előterjesztés)

Dr. Molnár Ede alpolgármester átvette az 

ülés  vezetését,  és  újra  előterjesztette 

(módosított)  indítványát  a  polgármester 

jutalmazására  (erről  korábban,  a  2016. 

december  15i  képviselőtestületi  ülésen 

szavaztak a képviselők, akkor a testület 3 

igen és 3 nem szavazattal elutasította az 

előterjesztést [a szerk.]).

Dr.  Imre  Gábor  jegyző  emlékeztetett, 

hogy a polgármester az előző ülésen nem 

szavazott  abban  a  kérdésben,  hogy  saját 

ügyében  szavazhate,  e  kérdésben  nem 

zárható  ki  a  szavazásból  a  testület  teljes 

jogú tagja.

Naszvadi Győző és Török Éva furcsállták, 

hogy  a  kérdést  az  előterjesztő  újra 

szavazásra bocsátotta, de Dr. Imre Gábor 

jegyző  válaszában  leszögezte:  „Az  a 

szavazás  az  előző  költségvetési  évben 

volt. Nem  tilos  idén  újra  előterjeszteni  a 

kérdést.”

Így  a  képviselők  először  ismét  arról  sza

vaztak, hogy a polgármester – érintettsé

ge okán –  részt  vehete  a  szavazásban  (a 

polgármester is szavazott).

 Elfogadva!

(igen:4, nem:3, tartózkodás:0)

Ezt  követően  a  teljes  testület  szavazott  a 

módosított  előterjesztésről,  amely  szerint 

a  polgármester  nettó  600  E  Ft  egyszeri 

jutalomban  részesüljön  az  2017.  évi 

költségvetés terhére.

 Elfogadva!

(igen:4, nem:2, tartózkodás:1)

Lejárt határidejű határozatok

Krix  Lajos  többek  között  elmondta,  hogy 

Gyarmatiné Fekete Csillának, aki  jelenleg 

Tinnyén  is  ellátja  a  védőnői  feladatokat, 

nemsokára lejár az átmeneti megbízatása. 

Baranyai  Mária  könyvelő  jelezte,  hogy 

Csilla  ajánlott  valakit,  akivel  ezután 

együtt dolgozna.

„Azért  is  fontos  lenne  megoldani  a 

kérdést,  mert  a  hatályos  szabályozás 

szerint  csak  így  tudjuk  megtartani  az 

OEP  finanszírozást”  hívta  fel  a 

képviselők figyelmét a könyvelő.

 Elfogadva!

(igen:7, nem:0, tartózkodás:0)

Egyebek

Krix  Lajos  először  a  telekadóról  beszélt. 

Felvetette,  hogy  érdemes  lenne 

megfontolni, hogy milyen jogszerű módja 

lehetne a csökkentésnek, mert a  jelenlegi 

140  Ftos mértékű  adót  a  környező  tele

pülésekhez képest is soknak tartja (Buda

keszin  például  60  Ft).  Leszögezte,  hogy 

nem szeretne diszkriminációt.

Naszvadi  Győző  képviselő  jelezte,  hogy 

van  olyan  település,  ahol  10  Ftot  kell 

fizetni,  ha  az  adóalany  oda  van  bejelent

kezve.  Dr.  Imre  Gábor  jegyző  elmondta, 

hogy  tud  ezekről,  de  ezek  a  megoldások 

jogellenesek. Még akkor is, ha egyes tele

püléseken ez a hatályos szabályozás.

Dr.  Imre  Gábor  tájékoztatta  a 

képviselőket,  hogy  a  kedvezmény 

feltételei  miatt  a  határidőre  történő 

befizetés  nagyon  megugrott.  Mindössze 

kb.  100an  nem  fizettek  határidőre,  ők 

javarészt nem tinnyeiek.

Nagy  Jenő  képviselő  javasolta,  hogy 

olyan  rendeletet  találjanak  ki,  amit  nem 

kell  minden  évben  módosítani,  ezzel 

minden jelenlévő egyetértett.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

(folytatás a 10. oldalon)

Beszámoló a tinnyei ... (folytatás a 3. oldalról)

9
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Ezt  követően  Naszvadi  Győző  beszélt  a  tinnyei  vízelvezetési 

problémákról.  Elmondta,  hogy  a  patakot  rendbe  kellene  tenni, 

mert nem lehet sehová elvezetni a vizet, a Damjanich és Bocskai 

utcák  egyes  részein  is  igen  magas  a  talajvíz.  Elmondta,  hogy 

először  a  külterületi  részen  kell  kotorni,  hogy  a  víznek  legyen 

hova elfolynia, utána jöhetnek a belterületi szakaszok. Krix Lajos 

tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  a  vízügyi  hatóság 

szakemberével egyeztetni fog a témában. A polgármester jelezte, 

hogy vízelvezetési gondok a Mediterrán völgyben, a Honfoglalás 

utcában és a tenisz pályánál is vannak, ezeket is meg kell oldani.

2017. február 23. (rendkívüli ülés)

Jelen voltak: Krix Lajos, dr. Molnár Ede, Darázs Lászlóné,
Nagy Jenő, Naszvadi Győző, dr. Imre Gábor

A  rendkívüli  ülés  összehívását  a  PM_ONKORMUT_2016  „Ön

kormányzati  tulajdonú  belterületi  utak  szilárd 

burkolattal  történő  kiépítésének,  felújításának 

és  korszerűsítésének  támogatása  gazda

ságfejlesztési  céllal  Pest megye  területén”  című 

pályázaton való indulás határideje indokolta.

PM_ONKORMUT_2016

Krix Lajos ismertette a megjelent képviselők előtt az ügy állását, 

mely  szerint  korábban  azt már  a PB  is  tárgyalta  és  a munkába 

szakértőket (Szőke és Társa Kft.) is bevontak.

A pályázatban az alábbi helyrajzi számú utcák érintettek:
István király utca: hrsz. 365/3, 361/2, 354/5
Damjanich utca: hrsz. 222
József Attila utca: hrsz. 98
Dankó Pista utca: hrsz. 89, 62
Tölgyes köz: hrsz. 1621
Boróka utca: hrsz. 1294

A  testület  szavazott  a  pályázaton  való  indulásról  79,6  M  Ft 

pályázati összegért, amelyhez a községnek a szükséges 4,2 M Ft 

saját forrás a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

 Elfogadva!

(igen:7, nem:0, tartózkodás:0)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK • SZÓRAKOZÁS

PATHÁLIA KABARÉ
a tinnyei művelődési házban

2017.  február  25én  ismét  vidám  esti  előadással  örvendeztette 

meg kis falunkat a PaTHÁLIA Miniszínpad két bohózattal és egy 

kabaréjelenettel. A színdaraboknak a falu művelődési háza adott 

otthont.  Ahogyan  rendszerint,  az  előadás  most  is  telt  házasra 

sikeredett. A műsort követően a tinnyei református közösség és 

a  szervezők  kis  ropogtatni  valóval  és  üdítővel  kedveskedtek  a 

nézőknek. Aki kedvet érzett hozzá, maradhatott még egy kicsit, 

családias légkörben eltöltött kötetlen beszélgetésre. Köszönjük a 

szép  estét  Leelőssy  Évának,  Bátori  Angélának,  Gajdó 

Delinkének,  Gátfalvi  Tamásnak,  Torma  Albertnek  és  Paksai 

Tamásnak!

Trunkó Barnabás: Dacia c. jelenete a PaTHÁLIA előadásában
(fotó: Tuba Tóth Eszter)

A Buszmegálló c. jelenet előadása a tinnyei művelődési házban
(fotó: Tuba Tóth Eszter)

Beszámoló a tinnyei képviselőtestületi ülésekről (folytatás a 9. oldalról)

SZABADI MERCÉDESZ
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REFORMÁTUS HÍREK
Reformációi nap Tinnyén 2017. március 26án, vasárnap

09.00: istentisztelet a református templomban, igét hirdet: Dr. 

Márkus Mihály nyugalmazott püspök

12.30:  „Reformáció  tegnap  és  ma”  1517–2017  Dr.  Márkus 

Mihály nyugalmazott püspök előadása a templomban

13.30:  svédasztalos  étkezés – beszélgetés a gyülekezeti házban 

(Dér iskola)

Ezen a napon megtekinthető lesz a Magyar Bibliatársulat:

„A Biblia és a reformáció” című,

tizenkét tablóból álló vándorkiállítása is, mely a 

reformáció és a Biblia kapcsolatát mutatja be.

CSOMA ÁRON, REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

KENYÉRADÓNK: A MEZŐGAZDASÁG TÓTH JÁNOSNÉ HÉREGI ESZTER

Elmondhatjuk,  hogy  szinte  két  évezreden  át  Tinnye 

lakosságának  többsége  részben  vagy  egészben  a 

mezőgazdaságból élt.

Az  önellátás  kényszere  alakította  a  teljes  életformát.  Bizonyság 

erre a régi porták elrendezése. A  lakóházhoz kamra és  istálló  is 

hozzátartozott.  A  kamra  a  gabonafélék  tárolására,  az  istálló  a 

– legkisebb gazdaságokban is meglévő – ló és a tehén tartására 

szolgált.  A  porta  elején  udvar  tartozott  a  lakóházhoz,  utána 

következett  a  szérű.  A  szérűben  álltak  az  ólak  a  baromfiak, 

disznók, juhok részére, valamint a szalmakazal, takarmánykazal. 

Majd  a  nagyobb  portákhoz    veteményeskert  csatlakozott,  ahol 

megtermett a család számára szükséges zöldség és gyümölcs. A 

falu  határában  a  szántókon  megtermett  a  gabona  és  a 

takarmány.  A  szőlőhegyen  termett  szőlőből  a  kőből  épült 

présházakban, pincékben vált jóízű borrá a szőlő.

Igaz,  sokrétű  szakértelmet,  soksok  nehéz  és  fárasztó  munkát 

igényelt a mezőgazdaság, de ha szűkösen is, biztosította a család 

megélhetését. Ma már nehéz elképzelnünk, hogy a lent, kendert 

is mindenki megtermelte magának, majd áztatta, tilolta, aztán a 

helyi takács lepedőt, törülközőt, ruhaneműt szőtt belőle.

Nem  szólva  a  korábbiakról,  a  múlt  század  harmincas  éveiben 

aranykalászos,  ezüstkalászos  tanfolyamokat  indítottak,  hogy  a 

mezőgazdasági,  kertészeti  ismereteket  bővítsék.  Az  iskolában 

gyakorlókertekben  tanították  az  ültetést,  metszést,  az  oltást,  a 

növényápolást. Megtanították a méhészkedést.

Gazdakörök  alakultak  vetőmagok,  facsemeték,  eszközök, 

műtrágya  stb.  beszerzésére,  jó  hangulatú  összejövetelek 

szervezésére.

A  háromnemzedékes  családokban  évszázados  tudás  birtokában 

lévő szülők adták át ismereteiket a fiataloknak.

A  második  világháború  után  a  termelőszövetkezetek  alakulása 

idején  a  városokban  az  ipari  tevékenység  fellendült.  A 

termelőszövetkezet  az  addig  magántulajdonban  lévő  földeket, 

állatokat,  eszközöket  bekebelezte.  A  mozgásképes  fiatalok 

elmentek  az  iparba  dolgozni,  majd  lakni.  A  falu  lakossága 

beköltözőkkel  cserélődött.  A  porták  nagy  része  díszkertekké   

alakult,  de  aki  zöldséget  gyümölcsöt  termelni,  állatokat  akar 

tartani, az is kevés ismerettel rendelkezik.

A  régi  házakat,  présházakat  lebontották,  átalakították,  modern 

új  lakóházakat  építenek,  a  család  szükségleteit  üzletek 

biztosítják  a  világ  minden  részéből  szállított  élelmiszerekkel, 

textillel, építőanyaggal, úgyszólván mindennel.

A  kárpótlás  során  visszakapott  földeken  csak  néhányan 

gazdálkodnak  kistermelőként.  Az  idős  vagy  más  településen 

lakók  közül  sokan  eladták  földjüket,  mások  bérbe  adták.  A 

legnagyobb  bérlő  a  határ  nagy  részét  használó  Gyermely.  A 

korábban  lófogattal  művelt  területek  egy  része  a  domborzati 

viszonyok  miatt  a  ma  használatos  nagy  gépekkel  nem 

művelhető, így elgyepesedett, elbozótosodott. A lakótelepek is az 

egykori termőterületekre épültek. Így is nagy területek állnának 

rendelkezésre  olyan  fiataloknak,  akik  gazdálkodásra 

vállalkoznának.  Talán  ösztöndíjjal,  reklámmal  lehetne 

befolyásolni  a  mostani  nemzedéket,  hogy  növénytermelőnek, 

állattenyésztőnek,  kertésznek  tanuljon.  Bizonyára  jó  példával 

szolgálhatnának  a  községünkben  eredményesen  gazdálkodó 

kistermelők is.

A régi porták új tulajdonosai a vén gyümölcsfák ápolásához nem 

értenek, vagy nincs rá idejük. A lehulló gyümölcs is sok esetben 

a fa alatt rothad el. Az új telepítéshez is hiányzik a szakértelem. 

Talán  jó  lenne  egy  kertbarátkört  alakítani,  ahol  tapasztalat

cserével,  tanfolyammal  lehetne  a  szükséges  ismereteket 

bővíteni, megszerezni, szervezni a beszerzést és az értékesítést.

Megszámlálhatatlanul  sok  a  probléma  községünkben  a 

mezőgazdaság területén. Keresnünk kell a  jó megoldást, hogy a 

város  közelsége,  a  rendelkezésre  álló  termőföld,  az  emberi 

szorgalom  nyújtotta  lehetőségek  ne  maradjanak 

kihasználatlanul, ellenkezőleg: a fejlődést, a jólétet szolgálják.
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Gyönyörű napraforgók Tinnye határában, ameddig a szem ellát
(fotó: Ladányi Péter)
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orgona sötét  lila virágaival pompázik, kicsit kanyarogva Tinnye 

felé  veszi  az  irányt.  Balra  szinte  végig  gyönyörködhetünk  a 

panorámában,  jobbra  pedig  egy  vadregényes  hasadék  kísér.  A 

szemfüles sétáló a bokrok alján vad fokhagymást is találhat.

Sajnos itt érhetjük el falunk egyik szégyenpontját, egy illegális 
szemétlerakót,  melynek  tartalma  néha  elárulja  a  szemetelők 

kilétét  is.  Jelenleg  nem  látok  esélyt  arra,  hogy  ezeket  az 

embereket  a  törvény  elrettentse  az  efféle  környezet

szennyezéstől.  Egy  kamera  felállítása,  a  személyiségi  jogokra 

hivatkozva olyan procedúrával jár, hogy nem is fognak bele. Egy 

megoldást  látnék,  hogy  a  gyerekeket  elvinni,  s  megmutatni 

nekik, hogy milyen kárt tudnak tenni az emberek, s talán idővel 

más felnőttek válnának belőlük.

Az  illegális  szeméttelepet  elhagyva  enyhén  balra  vesszük  az 

irányt, s leereszkedünk utunk kiindulópontjáig a temetőhöz.

Remélem, kedvet kaptak ehhez a sétához.
Megéri!

Szerkesztőségünk Krix Lajost kérdezte a Tinnye környékén több 

helyen is található illegális szemétlerakó helyekkel kapcsolatban.

„Egy  mezőőr  is  sokat  tudna  segíteni  Tinnyének,  ezen  már 

gondolkodik a testület.” – mondta a polgármester.

Hozzátette:  „Szakértők  korábban  felmérték,  hogy  mekkora 

problémáról van szó. A  több helyszínen megtalálható  illegális 

lerakók  ártalmatlanítása  és  megszüntetése  száz  millió  Ftos 

nagyságrendű  költséget  jelentene.  Az  önkormányzatnak 

jelenleg  erre  egyszerűen  nincs  forrása,  ezért  a 

környezetvédelmi  tárcához  fogunk  fordulni,  hogy valahogyan 

forrást szerezzünk”.

Patakparton, domboldalon, avagy kis séta... (folytatás az 1. oldalról)

ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÓK
Tinnye környékén

Darázs  Lászlóné  kérésére  szerkesztőségünk  tolmácsolja  a 

képviselő asszony megfigyelését, miszerint a falu házainak portái 

előtt  ittott  tanácsos  lenne a meglévő vízelvezetők  tisztítása,  az 

elszórt szemét összeszedése, falunk épüléséreszépülésére.

Illegális szemétlerakó a Kutyahegy tövében (fotó: Ladányi Péter)

A SAJÁT PORTÁNKON IS SZEDJÜK ÖSSZE!
Darázs Lászlóné képviselő üzenete
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