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KENUZÁS A TÁTI DUNA-ÁGBAN
kis kirándulások Tinnye környékén

CZAKÓ PÉTER

Kedves  olvasó,  általában  a  falunkból  kiindulva,  s  annak 
környékén  ajánlok  kirándulásokat,  s  sétákat,  de  ez  esetben  egy 
kicsit eltérnék ezektől.
Ezen  írásban  szeretnék kedvet  csinálni  egy dunai  kenuzáshoz,  a 
mesés  Tátiszigetnél.  Gyermekkorom  óta  vonzódok  a  vízhez,  s 
főleg  a  folyókhoz.  Ennek  két  oka  van:  egyrészt  apukám  a  Tisza 
mentéről  származott,  s  egész  gyermekkoromban  hallgattuk  a 
folyó, s annak árterében megtett barangolásait, amire ráerősített 
a Fekete István Tüskevárának televíziós változata, másrészt Jókai 

Aranyembere  hozott  közelebb  a  Dunához.  Családommal,  s 
barátaimmal  évek  óta  rendszeresen  járunk  evezni,  s  2002ben 
egy  kirándulás  alkalmával  fedeztük  föl,  hogy  a  falutól  kb.  18 
kilométerre van a Tátisziget, ami minden igényt ki tud szolgálni, 
amit egy folyó nyújthat. A most ajánlott vízitúrával kapcsolatban 
megemlíteném  Mundi  Tamás  nevét,  aki  fiatal  kora  ellenére  a 
környék  Matula  bácsija.  Az  évek  alatt  sokat  jártam  a  környékre 
evezni, de az ő túravezetése rengeteg új információt nyújtott a fo
lyóról.

fotók: Czakó Péter

A  sziget  Tát  falu  mellől  indul,  majd  azt 
kísérve  nyúlik  kb.  nyolc  kilométeren 
keresztül  Esztergom  felé.  Ezt  a  szigetet 
valamikor  több  Duna  ág  szabdalta,  de 
annak  ellenére,  hogy  az  utóbbi  időkben 
sokszor  fordul  elő  magas  vízállás,  mára 
már egy nagy összefüggő  terület,  amelyen 
még  megtalálható  néhány  régi  ág 
zsákutcává  változott  csatornája.  Egy  ilyen 
csatornán tennénk egy kb. 10 kmes túrát.

Indulás Tinnyéről Jászfalu felé, majd a 
10es  főúton  az  esztergomi  leágazásig, 
ahol  jobbra kanyarodva a 117esen a 11es 
útig,  ahol  jobbra  fordulva  elautózunk  a 
valamikori  érclerakóig,  ahol  ma  kamion 
komp üzemel. A komp előtt mi kicsit balra 
tartunk  (de  nem  fordulunk  be  balra  az 
aszfaltos  úttal),  a  kompra  felvezető  úttal 
párhuzamosan  egy  80  méter  hosszú 
földúton elérjük a Dunát, ahol megtaláljuk 
a  Tátisziget  spiccét.  Itt  kell  a  kenukat 
betenni  a  vízbe,  s  elkezdeni  utunkat. 
Fontos  tanács,  hogy  ne  szálljunk  vízre 
tapasztalt  evezős  nélkül,  valamint 
viseljünk mentőmellényt,  sapkát,  vegyünk 

fel  pólót,  jól  kenjük  be  magunkat  magas 
faktorú  naptejjel,  legyen  nálunk 
szúnyogriasztó is.

Most már  indulhatunk. Felfelé evezve 
a  part  melletti  ágon  a  kishajó  kikötő 
mellett  haladunk  el,  s  1200  méter  után 
érjük  el  a  Csitrisziget  jobbra  meginduló 
csatornáját.  Ezen  folytatva  utunkat  egyik 
pillanatról  a  másikra  belekerülünk  egy 
olyan mesés vízi világba, ami akár 500 éve 
is  így  nézhetett  ki.  Az  áttetszően  tiszta 
vízben  rengeteg  növény  található, 
némelyik  pompázatos  virágzattal.  A 
számtalan  itt  élő  vízimadarat  egészen 
közelről  csodálhatjuk  meg,  ha  nem 
hangoskodunk.  Körülbelül  másfél 
kilométernél, ha balra tekintünk, könnyen 
megpillanthatjuk  a  rétisas  majd  három 
méter  átmérőjű  fészkét  a  fa  tetején, 
amiből  arra  következtethetünk,  hogy  itt 
még  háboríthatatlanul  élik  életüket  ezek 
az  állatok.  Az  út  folyamán  sokszor  kell 
kerülgetni  a  mederbe  bedőlt  fákat, 
melyeken  szívesen  ücsörögnek 
tollászkodnak  a  vízimadarak,  de  nem 

ritka,  hogy  hóddal  is  találkozunk.  A 
fészektől  körülbelül  két  kilométer 
változatos  vízi  út  során  érünk  el  a 

(folytatás a 3. oldalon)
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kirándulásunk  végcéljához,  amely  ezen  ág  gáttal  lezárt 
kiszélesedett  végét  jelenti.  A  kicsi  gát  közepén  már  közepes 
vízálláskor  is  átfolyik  a  másik  oldal  ága,  melynek  vizét  az  ötven 
méterre szelíden hömpölygő nagy Duna táplál.
Itt  érdemes  kiszállni  a  csónakunkból,  kicsit  megpihenni, 
elfogyasztani  tízórainkat,  valamint  megmártózni  a  legnagyobb 
forróságban  is  hűs  vízben.  Ez  utóbbit  csak  úszóknak  ajánlom, 
mivel  itt  a  vízmélység  több  métert  jelent.  Ezt  az  odavissza  tíz 
kilométer hosszú utat kezdők is megtehetik, mivel a sodrás ebben 
az  ágban  elenyésző,  a  vízmagasság  nagyrészt  állandó,  s  a  part 
mellett  húzódó  erdő  megfogja  a  dunai  szelet,  valamint  több 
helyen  árnyékot  ad.  Ez  a  hely  annyira  gyönyörű,  hogy  nyaranta 
többször  is  végigjárjuk  ezt  az  utat,  s  több  alkalommal  vittem 
gyerekcsoport  is,  akik  lelkesedésük  mellett,  fegyelemről  is 
tanúbizonyságot  tettek,  ami  a  gond  nélküli  hajózáshoz  elenged
hetetlen.

Amennyiben  már  gyakorlottabbak  vagyunk,  érdemes  a 
nagy Dunán  is  felhajózni  az  említett  kiinduló pontunkról  az  egy 
órányi  evezésre  lévő  sóderpadokig.  Ezt  a  túrát  főleg  abban  az 
esetben ajánlom, amikor alacsony a  folyó vízállása,  s nincs nagy 

szél. A Dunán való evezés alázatot követel a hajózóktól, mivel az 
általában  szelíd  csendes  folyam,  néha  tud  meglepetést  okozni. 
Kicsit  fáradtságos  evezéssel  elért  célunk  bőven  kárpótol  a  kis 
szenvedéstől.  A  fehér  aprószemű  kavicsos  föveny,  a 
mélyedéseiben  megszorult  miniatűr  tavacskáival,  vetekszik  a 
legszebb tengerpartokkal is.

A  harmadik  túrát  mindazoknak  a  baráti  társaságoknak, 
családoknak  ajánlom,  akik  egy  hajóban  evezve  akarják 
megtekinteni  Esztergomot  valamint  a  Dunakanyart.  Ehhez  a 
túrához a már említett Mundi Tamás tud segítséget adni, a maga 
által  épített,  tizenkilencedik  században  használatos  bőgő 
hajójával.  A  hajó  nevét  az  orrán  elhelyezkedő,  a  nagybőgőéhez 
hasonló faragott csigaformáról kapta. A hajóban tizenkét utas fér 
el,  akiket  a  hajót  kormányozó  Tamás  irányít,  s  lát  el 
információkkal, történetekkel az út alatt. Az egynapos túra Táttól 
Pilismarótig  tart,  amit  a  parton  egy  jó,  előre  megrendelt 
babgulyással lehet lezárni.

További információk a http://www.dunaag.hu
című internetes oldalon találhatók.

Kalandra fel!

© OpenStreetMap közreműködői, CC BYSA

KÉSVE KIKÜLDÖTT HIVATALOS ÉRTESÍTŐK
az önkormányzattól

Szerkesztőségünk  tudomására  jutott,  hogy  többeknek  a  helyi 
adókkal  kapcsolatos  hivatalos  értesítőt  jóval  a  benne  szereplő 
fizetési határidő után kézbesítették.
Megkerestük  dr.  Imre  Gábor  jegyzőt,  aki  először  azt  mondta, 
hogy  nem  tud  ilyen  esetről,  de  később,  az  önkormányzat 
munkatársaival  történő  egyeztetés  után  elismerte,  hogy  a 
talajterhelési díjjal kapcsolatban valóban mentek ki késve hivata
los  levelek.  Kérdésünkre,  hogy  érhetie  az  érintetteket  a  késve 
kiküldött  levelekkel  kapcsolatban  bármilyen  hátrány  (pl. 
késedelmi pótlék, büntetés), a  jegyző elmondta: „Amiatt a késés 
miatt nem lesz retorzió, ami az önkormányzat sara”.
Úgy tudjuk, a helyi adók értesítőivel kapcsolatban is történt ilyen 
késés  (a  jegyző  ezt  nem  erősítette  meg).  Vélelmezzük,  hogy  a 
jegyző fenti nyilatkozata általános, tehát bármely késve kiküldött 
hivatalos levélre is vonatkozik, ha valaki ezt bizonyítani tudja (pl. 
a  borítékon  megtalálható,  a  levél  feladásának  dátumát  igazoló 
pecséttel).

DR. ANDORFER MIKLÓS
ÜGYVÉDI IRODA

Büntető ügyekben több évtizedes
tapasztalattal rendelkezem mind védői,
mind sértetti jogi képviselő szerepben.

Foglalkozom családjogi esetekkel és
– termőföld kivételével – ingatlan adás-vétellel,

illetve más polgári ügyekkel is.
DR. ANDORFER MIKLÓS ÜGYVÉDI IRODA
2086 TINNYE, ISTVÁN KIRÁLY UTCA 1.
Tel/fax: +36 (26) 335 167, Mobil: +36 (30) 201 9582
Email: andorfer.miklos@tonline.hu
§

fotó: Czakó Péter

Kenuzás a táti Dunaágban (folytatás a 2. oldalról)
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BESZÁMOLÓ A TINNYEI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
2017. április

LADÁNYI PÉTER

(2017  márciusában  képviselőtestületi 
ülés nem volt)

2017. április 12.
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

Krix  Lajos  megnyitotta  az  ülést,  majd 
elmondta,  hogy  az  útkarbantartási  terv 
jóváhagyása  után  szeretne  felvenni  egy  új 
napirendi pontot a Boróka utca  (Mediter
rán  völgy  [a  szerk.])  felújításával 
kapcsolatban. Az ülést a polgármesteri be
számolóval  szeretné  kezdeni,  mert  sok 
minden történt a legutóbbi ülés óta.
Lőrincz  László  képviselő  jelezte,  hogy 
szóbeli  előterjesztésként  szeretné  felvenni 
a napirendi pontok közé a TINNYE INFÓ 
ügyét.  Krix  Lajos  válaszában  jelezte,  hogy 
szóban  erre  nincs  lehetőség,  az  SZMSZ 
előírja  az  írásbeli  előkészítő  anyagokat. 
Lőrincz  László  szerint  korábban  is  volt 
már  olyan,  hogy  szavazással  felvettek 
napirendi  pontot  (ezt  az  önkormányzat 
SZMSZének  27.  §  (2)  bekezdése  lehetővé 
teszi  [a  szerk.]).  Dr.  Imre  Gábor  jegyző 
hozzátette,  hogy  annyiban  igaza  van  a 
polgármester  úrnak,  hogy  előkészítetlen 
és  döntési  javaslat  nélküli  ügyet  csak 
kivételes  esetben  lehet,  és  szavazni  kell 
róla.  Lőrincz  László  így  folytatta:  „Azt 
javasolnám,  hogy  a  TINNYE  INFÓról 
szavazzunk, hogy a jövőben fenntartjuke 
a  szerződést  vagy  elvetjük.  Tehát  egy 

ilyen  napirendi  pontot  szeretnék  felvenni 
a mai napi ülésen”.
Ezt  követően  –  ügyrendi  szavazásként 
(tehát  vita  nélkül)  –  a  képviselők 
szavaztak  a  TINNYE  INFÓ  ügyének 
napirendre vételéről.

Elutasítva!
(Igen: 3, Nem: 4, Tartózkodás: 0)

Nagy  Jenő  jelezte,  hogy  az  Egyebek 
napirendi  pont  során  szeretne  még  az 
újságról beszélni.
„Tehát amennyiben ez elfogadásra került, 
akkor  én  elkezdeném  a  két  ülés  között 
történt  eseményekről  való  beszámolót.” 
folytatta  a  polgármester  (a  polgármester 
által  javasolt  napirendi  módosításról 
nem volt szavazás [a szerk.]).

Polgármesteri beszámoló
a két ülés között történt 
eseményekről
Krix  Lajos  először  kivetítette  a  2014es 
polgármesteri  esküjét.  Hangsúlyozta, 
hogy  esküjét  eddig  is  megtartotta  és 
ezután is tartani fogja.
Ezt  követően  a  polgármester  utalt  a 
korábbi  képviselőtestületi  ülésre,  ahol 
Lőrincz  László  képviselő  aggályát  fejezte 
ki, hogy folyamatosan csökken az önkor
mányzat  tartaléka.  Erre  reagálva  Krix 
Lajos  kivetített  egy  kimutatást,  amely 
szerint  az  önkormányzat  2017.  évi 
tartaléka  43,2  M  Ft,  a  20162017.  évi 
likvid  vagyonérték  növekedés  pedig 
111,0  M  Ft  (ha  a  testület  az  egyik 

napirendi  pontban  szereplő  +10  M  Ftos 
vagyonérték  átvételt  elfogadja).  A 
polgármester elmondta, hogy ezen kívül a 
2017ben  várható  telekadó  bevétel 
növekedés  13,3  M  Ft.  Az  összes  tartalék 
így  167,5  M  Ftot  tesz  ki.  A  polgármester 
leszögezte,  hogy  az  önkormányzat  vagyo
na folyamatosan növekszik.
Krix Lajos a bérezésével kapcsolatban 
elmondta,  hogy  saját  döntése  alapján 
társadalmi megbízatású polgármesterként 
látja  el  tisztségét,  és  ezért  2014től  2017. 
március  végéig  9,9  M  Ft  megtakarítás 
keletkezett.  A  múltkori  javaslat  alapján 
nettó  600  E  Ft  jutalmazásban  részesült, 
amely  összeg  ennek  kevesebb,  mint  10 
százaléka.  Krix  Lajos  hozzátette:  „A 
polgármester  nem  viszi  a  pénzt,  hanem 
hozza, és abból egy picit részesül”.
A  polgármester  ezután  felidézte  a  saját 
2014es  választási  üzeneteit:  „Rendra
kás,  Stabilitás,  Közösségépítés”.  A  teljes 
programjának  felolvasása helyett  egy dol
got  emelt  ki,  a  szakértelmet.  Elmondta, 
hogy a szakértelem jogi, gazdasági és más 
területen az önkormányzat rendelkezésére 
áll.
A  polgármester  tájékoztatta  a  képviselő
ket  néhány  tinnyei  pályázattal 
kapcsolatban.  Elmondta,  hogy  a 
csapadékvíz  pályázatot  probléma  nélkül 
lezárták,  viszont  az  óvodai  pályázat 
tekintetében  helytelen  eszközbeszerzés 
miatt vissza kellett fizetni kb. 5,6 M Ftot. 
Valószínűleg  a  bíróságon  fog  folytatódni 
az  ügy,  mert  az  ügyben  érintett  Halastó 

KÖZÉRDEKŰ JOGSZABÁLYOK
A képviselőtestületi ülések előterjesztései

Tinnye község Képviselő-testületének 9/2013 (VII. 4.) sz. önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (SZMSZ)
ELŐTERJESZTÉSEK, 27. § (1) Előterjesztés fő szabályként csak írásban nyújtható be.

(2) Szóbeli előterjesztés kivételesen, a Képviselő-testület egyszerű többséggel hozott döntése alapján tárgyalható.

(3) Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni a testületi ülés napján kiosztott, a napirendi pontokhoz kapcsolódó, írásos 

előterjesztést is.

(4) Sürgősségi előterjesztést csak az önkormányzat gazdálkodásával, vagyonával vagy pályázat benyújtásával 

kapcsolatban lehet benyújtani.

(5) Sürgősségi előterjesztésről a képviselők minősített többsége dönt.

§

KÖZÉLET

(folytatás az 5. oldalon)
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Kft.  nem  hajlandó  fizetni.  A  Garancstó 
pályázatának  lezárása  várhatóan  minden
féle  probléma  vagy  büntetés  nélkül  meg 
fog tudni történni. „Ellenben komoly gond 
van  az  iskolával.  […]  az  iskolának  a 
beruházása  több,  mint  fél  milliárd  forint 
volt.  Nem  lett  aktiválva  az  iskola,  csak 
részlegesen.  Nem  tudunk  számot  adni  a 
minisztériumnak  és  az  Államkincstár
nak”  fogalmazott  Krix  Lajos.  Elmondta, 
hogy  az  Államkincstár  szigorúan  fiskális 
módon  ellenőriz.  Azt  követelik,  hogy 
mutassuk  be  az  iskola  korábbi  ciklusokat 
érintő  könyvelését.  „Kérem,  nem  tudjuk 
bemutatni,  nem  tudom  mi  lesz  a  sorsa. 
Vannak  elemek,  amelyeket  lekönyveltek, 
nem lett aktiválva. Tehát gyakorlatilag a 
vagyonelemekben  az  iskola  nincs 
rendben.”  fogalmazott  a  polgármester, 
majd  hozzátette:  „Minden  erőmmel  azon 
leszek,  hogy  kivédjük  ezt  is  és  lehetőleg 
egy  fillért  ne  kelljen  fizetni  az  iskola 
projektjének a  fenntartási  időszakának a 
befejeztével”.  Krix  Lajos  hangsúlyozta, 
hogy  az  iskola  működése  semmilyen 
szinten nincs veszélyeztetve.
A  polgármester  elmondta,  hogy  szeretne 
egy  tinnyei mezőőrt, mert  folytatódnak 
az illegális szemétlerakások. Lenne egy je
lentkező, aki jelenleg a Budai Parkerdőnél 
teljesít  szolgálatot.  Török  Éva  kérdésére, 
hogy  mit  csinálna  ez  a  mezőőr,  a  polgár
mester elmondta, hogy megosztott, 4 órás 
tinnyei működéssel és költséggel segíthet
ne az illegális szemét és állati hulladékle
rakások,  valamint  a  terménylopások 
megakadályozásában. Ő  egy  erős  rendvé
delmi  jogosítványokkal  felruházott  fegy
veres őr. Krix Lajos puhatolózni fog a BÖT
nél egy közös megoldás érdekében.
Az  Evangélikus  Szeretetszolgálattól, 
Piliscsabáról  érkezett  megkeresés  idősek 
házi  gondozásával  kapcsolatban.  Krix 
Lajos  elmondta,  hogy  nem  volt  konkré
tum, csak anyagi támogatást kértek.
A  polgármester  beszámolt  a  Tinnyei 
Kulturális  Kerekasztallal  (TKK) 
történt  egyeztetésről.  A  TKKval  közösen 
egy  ütőképes  programot  fognak 
kialakítani.  Krix  Lajos  elmondta,  hogy  a 
TKK  is  civil  szervezet, ők  is  pályázhatnak 
támogatásra.
Felvetette,  hogy  kerüljenek  fel  az 
önkormányzat  honlapjára  az  SZJA  1% 
felajánlásokat  fogadni  képes  tinnyei  civil 
szervezetek.

A  polgármester  elmondta,  hogy  egyelőre 
nem  történt  előrelépés  a  Bajcsy
Zsilinszky  u.  27.  alatti  lakások  ügyével 
kapcsolatban.  Egy  magánszemélytől  fo
lyamatosan  kapja  az  elmarasztaló  levele
ket. Ismét le fog ülni az érintettekkel, hogy 
tisztázza,  hogy  a  lakásokat most nem kell 
elhagyni,  és  ezek  az  ügyek  a  képviselő
testületre tartoznak. Krix Lajos tájékoztat
ta a képviselőket, hogy a kis hirdetőtáblák 
levételre  kerülnek  ennek  a  háznak  a 
faláról,  és  majd  rendszerezve  kerülnek 
oda vissza, az önkormányzati eladó telkek 
plakátja is ide kerül kihelyezésre.
Az  M0ás  úttal  kapcsolatos  februári 
tájékoztatóhoz  kapcsolódóan  a  polgár
mester  elmondta,  hogy  több  környékbeli 
település  összefogott  a  Pilisvörösvárt 
elkerülő  M10es  úttal  kapcsolatban. 
Piliscsaba  és  Tinnye  nem  csatlakozott 
ehhez a kezdeményezéshez, mert Krix La
jos  szerint  az  csak  tovább  növelné  a 
Tinnyén keresztülmenő közúti forgalmat.
A  polgármester  tájékoztatta  a  képviselő
testületet,  hogy  április  20án  a 
Kormányhivatal  tart  egy nagy  lélegzetű 
értekezletet  Pilisvörösváron.  Ott  beszá
molót  tart  a  Kormányhivatal,  valamint  a 
térség  polgármestereitől  pedig  tájékozta
tót  vár  az  árvíz,  belvíz  és  csapadékvíz 
elvezetéssel  kapcsolatos  védekezésekkel 
kapcsolatban.  A  polgármester  elmondta, 
hogy  a  vízügy  is  ott  lesz  ezen  a 
megbeszélésen.  Hozzátette:  „Tinnye 
problémáját  abban  látjuk  […],  hogy 
egyszer  a  nagy  esőzések  kapcsán  a 
szántókról  lezúduló  víz  akadálytalanul 
jön  le a  faluba. Akár a Honfoglalás utca, 
akár  a  Jászfalusi  út  vagy  a  Piliscsabai 
útról.” Krix Lajos elmondta, hogy szeretné 
ezeket  a  problémákat  kifejteni,  ill.  hogy 
mit  tud  a  Kormányhivatal,  a  Vízügyi 
Igazgatóság  a  közútkezelő  szakemberei 
annak  érdekében  tenni,  hogy  ez  ne  így 
legyen.  „A  másik  meg  pont  a  mélyen 
fekvő  részeink,  a  pataknak  az  elvezetési 
problémája.”  folytatta  Krix  Lajos.  Arra 
számít,  hogy  megindul  a  külterületi  és 
utána a belterületi patakmeder kotrásával 
kapcsolatos munka.
A  polgármester  beszámolt  róla,  hogy  a 
Mediterránvölgy  lakóival  bejárást 
tettek vízelvezetési problémákkal kap
csolatban,  és  elindult  a  közös  gondolko
dás. Ezen kívül  sor  került  egy bejárásra  a 
DMRV  Zrt.  Szennyvíz  Igazgatóságának 
szakembereivel  a  Damjanich  utcában, 

amelynek  során  a  szolgáltató  ígéretet  tett 
arra,  hogy  bekamerázzák  a  Damjanich 
utca  problémás  szakaszát.  Azt  tapasztal
ták,  hogy  napsütéses,  csapadékmentes 
időben  is  erős  sugárban  folyt  a  víz  a 
csatornában,  így  az  is  elképzelhető,  hogy 
repedtek a szennyvízcsatorna vezetékei és 
befolyik  a  víz.  Krix  Lajos  elmondta,  hogy 
jelezték  az  ELMÜ  felé,  hogy  illegális 
áramvételezés  nyomaira  bukkantak  a  be
járás során (valaki elektromos vezetékeket 
szögelt  a  csapadékvíz  elvezető  árok  felső 
részébe).
A  polgármester  tájékoztatta  a  testületet, 
hogy az óvodától nem messze kialakításra 
került  egy parkoló  az  óvoda  és  az  iskola 
részére,  amely  1014  gépkocsi  parkolását 
képes  egyszerre  biztosítani.  Elmondta, 
hogy  a  költségkeret  rendelkezésre  állt 
Karbantartás  címszó  alatt.  Török  Éva 
képviselő  kérdésére  Krix  Lajos  elmondta, 
hogy az óvoda és az iskola előtti szakaszon 
"Megállni  tilos"  táblákat  fognak kihelyez
ni a közút kezelőjének bevonásával.
Az  utcatáblák  napokon  belül  megérkez
nek, ezután a kihelyezésük is megtörténik.
Krix  Lajos  elmondta,  hogy  dr.  Répási 
Ildikó  magánpraxis  ügyében  komoly 
előrelépések  történtek.  Az  önkormányzat 
alapellátási  szerződést  fog  kötni  a 
háziorvossal. A rendelő  ideiglenes ÁNTSZ 
engedély  megszerzése  és  az  akadálymen
tesítő  rámpa  ideiglenes  felújítása  is  az 
önkormányzat feladata.
A  polgármester  a  Tinnye  Infó  c.  újság 
kiadására  szóló  szerződés  felmondása 
kapcsán  elmondta,  hogy  ő  az  Ötv.  68.  § 
(3)  alapján  járt  el.  Felolvasta  a  szerződés 
és  a  szerkesztési  irányelvek  néhány 
pontját,  amelyet  véleménye  szerint  a 
2017/03as  lapszámmal  a  szerkesztő 
megsértett.  „Sajnálatos  módon  az 
általunk  adott  önkormányzati  híreket 
tovább  folytatva,  megindult  egy  olyan 
folyamat,  ami  nem  a  jegyző  és  nem  a 
polgármester,  és  a  jegyző/polgármester 
megbízásával közreműködő személy adta 
a  híreket,  hanem  elindult  a  képviselő
testületi ülésről való beszámoló. Ami nem 
baj,  csak  nem  erről  szólt  a  szerződés.” 
fogalmazott Krix Lajos.
Ezután Krix Lajos arról is beszámolt, hogy 
a  Nemzeti  Média  és  Hírközlő 
Hatóság  a napokban küldött  egy  levelet, 
mely  szerint  eljárást  indít  Tinnye  Önkor
mányzata ellen, mert a korábbi képviselő

Beszámoló a tinnyei... (folytatás a 4. oldalról)

(folytatás a 6. oldalon)
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testületek  által  üzemeltetett  Tinnyei 
Hírlap  kapcsán  nem  tettek  eleget  a 
jogszabályi kötelezettségeknek.
Krix  Lajos  a  polgármesteri  beszámolója 
végén  megemlítette,  hogy  bejárták  a 
falu  területét  és  felmérték,  hogy  hol 
vannak  a  telkek  előtt  elhanyagolt  részek. 
Ezek  rendbe  tétele  nem  csak  a  parlagfű, 
hanem a kullancsok miatt is fontos lenne.
Ezután  a  képviselőtestület  szavazott  a 
polgármesteri beszámolóról.

Tudomásul véve!
(igen: 6, nem: 1, tartózkodás: 0)

Óvodavezető beszámolója a 
tevékenységének első három 
hónapjáról
Szabóné  Balla  Gabriella  óvodavezető 
kiegészítette  a  testületnek  korábban  írás
ban benyújtott beszámolóját. Felsorolta az 
átvett  intézménnyel  kapcsolatos  informá
ciókat,  a  január  óta  elvégzett  feladatokat 
és a jövőre vonatkozó terveit.
Török  Éva  kérdésére  Szabóné  Balla 
Gabriella  elmondta,  hogy  nagyon  jónak 
tartja  a  kommunikációt.  Minden  hétfőn 
pedagógusi,  péntekenként  dajkaértekez
letet  tartanak. A szülőkkel  is  folyamatos a 
kapcsolat és a párbeszéd, de a pletykákkal 
nem  tud  mit  kezdeni.  „Bárki  bármikor 
fordulhat  hozzám,  mert  ott  vagyok” 
fogalmazott az óvodavezető.
Krix  Lajos  emlékeztette  a  képviselőket 
arra,  hogy  a  korábbi  beszámolókban 
szépen  benne  voltak  a  statisztikai  adatok, 
de  a  beszámoló  szakmai  része  nem  volt 
ilyen  kidolgozott,  amit  ő  akkor  kifogásolt 
is.  Elmondta,  hogy  az  óvodavezető  beszá
molójából  úgy  látja,  hogy  nagy  az  igyeke
zet  és  lesznek  is  eredmények,  de  ez  egy 
hosszú  folyamat.  Török  Éva  szerint  most 
már  ne  rugózzanak  a  régi  dolgokon, 
inkább  tekintsenek  előre.  Az  óvodavezető 
elmondta:  „A  szépítést  az  óvónénik 
nagyon  szépen  csinálják,  nagyon  sokat 
dolgoznak  vele.  Nagyon  örülnek  a  prog
ramoknak,  segítőkészek a dadus nénik  is 
folyamatosan.  Igen,  valaki  persze  a  régi 
dolgokon… de én úgy gondolom, hogy ezt 
már  el  is  felejthetjük,  mert  látják,  hogy 
épülszépül a dolog”.
A képviselőtestület a vita végén szavazott 
az óvodavezető beszámolójáról.

Elfogadva!
(igen: 7, nem: 0, tartózkodás: 0)

Óvodai beiratkozás időpontjai
A  képviselőtestület  a  határozati  javaslat 
szerinti beiratkozási  időpontokat változta
tás  nélkül  elfogadta  (az  időpontokat  az 
előző,  2017/05ös  lapszámunkban  közöl
tük részletesen [a szerk.]).

Elfogadva!
(igen: 7, nem: 0, tartózkodás: 0)

Óvodai körzethatár kijelölése
A Tinnyei Napköziotthonos Óvoda körzet
határa: Tinnye közigazgatási területe.

Elfogadva!
(igen: 7, nem: 0, tartózkodás: 0)

Hivatal és óvoda 
együttműködési megállapodás 
jóváhagyása
Dr.  Imre  Gábor  jegyző  elmondta,  hogy  a 
megállapodás  az  önkormányzat  és  az 
óvoda  (mint  önálló  költségvetési  szervek) 
közötti  munkamegosztás  és  felelősségvál
lalás  rendjére  terjed  ki.  Török  Éva 
képviselő  tett  néhány  technikai  jellegű 
észrevételt  a  megállapodás  tervezetével 
kapcsolatban,  amelyekre  felhívta  a  jegyző 
figyelmét.
Rövid  egyeztetést  követően a  testület  sza
vazott a megállapodás jóváhagyásáról.

Elfogadva!
(igen: 7, nem: 0, tartózkodás: 0)

Engedély óvodapedagógusi 
álláshely pályázat kiírására 
(zárt ülés)
A  képviselőtestület  úgy  döntött,  hogy  az 
óvodavezető  saját  hatáskörében  pályáza
tot  írhat  ki  a  költségvetésben  előirányzott 
létszámon felül további egy fő óvodapeda
gógus felvételére.
A  testület  a  pályázatok  beérkezése  után 
dönt  arról,  hogy  az  álláshelyet  költségve
tésébe véglegesen beépítie vagy sem.

Elfogadva!

Döntés a közművelődési 
munkatárs álláspályázat 
elbírálásáról
Krix  Lajos  beszámolt  róla,  hogy  három 
érvényes  pályázat  érkezett,  mindhárom 
pályázót meghallgatták.
Naszvadi  Győző  képviselő  keveselte  a 
tartalmat  az  itteni  kultúrházban,  szerinte 
a  tapasztalt,  képzett  Császiné  Papp 
Katalin túlzás lenne ide. Szerinte továbbra 
is  kulturális  közfoglalkoztatott  segítségé

vel  kellene  megoldani  a  feladatot.  Dr. 
Imre Gábor jegyző elmondta, hogy fel kell 
venni  valakit,  ha  továbbra  is  nyitva  akar
juk tartani a házat és ha szeretnénk kultu
rális  közfoglalkoztatottat.  Nagy  Jenő 
véleménye  szerint  a  lakosságnak  lenne 
igénye  arra,  hogy  a  kulturális  élet  jobban 
fellendüljön.
Lőrincz  László  nehezményezte,  hogy  a 
mezőőrrel  és  ezzel  az  állással  újabb 
költségeket vállal a falu, a létszám mindig 
csak  bővül.  Ő  személy  szerint  Naszvadi 
Győzővel  értett  egyet.  A  jegyző  jelezte, 
hogy  az  úgy  nem  lenne  törvényes.  A 
kultúra  kötelező  feladat,  azt  el  kell  látni. 
Krix  Lajos  szerint  kell  valaki,  aki  a  napi 
feladatokat  ellátja,  ezért  javasolja  az  állás 
betöltését.
Török  Éva  kérdéseire  a  jegyző  elmondta, 
hogy 4 hónap próbaidő  köthető  ki,  amely 
1  hónappal  meghosszabbítható,  illetve  az 
új  munkatárs  bérének  a  költségvetésben 
megszavazott  kereten  belül  kellene 
maradnia.
Naszvadi  Győző  véleménye  szerint  a 
kultúrház  jelenleg nincs olyan állapotban, 
hogy  programokat  ide  lehessen  hozni. 
Véleménye  szerint  nincsenek,  ill.  ütik 
egymást  a  szükséges  terek,  az  új  munka
társnak  nem  lenne  pl.  irodája  sem.  Dr. 
Molnár  Ede  szerint:  „az,  hogy  ilyenek  a 
tárgyi feltételek, ez nem lehet oka annak, 
hogy  ne  akarjunk  jobb  kultúrát  csinálni 
Tinnyén”.
A polgármester azt javasolta, hogy jelölje
nek meg két pályázót az állás betöltésére. 
Így  ha  az  első  helyezettel  nem  sikerül 
megállapodni,  nem  kell  majd  új  pályáza
tot kiírni. Javasolta, hogy Huszár Anna és 
Császiné Papp Katalin közül válasszanak.
A  testület  ügyrendi  szavazással  döntött  a 
polgármester  által  javasolt  két  pályázó 
közül történő választásról.

Elfogadva!
(igen: 6, nem: 0, tartózkodás: 1)

A  képviselők  szavaztak  arról,  hogy  a  pol
gármester  javaslatára  Császiné  Papp 
Katalin pályázatát fogadják el első helyen.

Elfogadva!
(igen: 4, nem: 0, tartózkodás: 3)

Majd  arról  szavaztak,  hogy  Huszár  Anna 
pályázatát fogadják el második helyen.

Elfogadva!
(igen: 4, nem: 0, tartózkodás: 3)

KÖZÉLET

(folytatás a 7. oldalon)

Beszámoló a tinnyei... (folytatás az 5. oldalról)



2017/06 • 3. szám Körtvélyes

Települési arculati kézikönyv 
elkészítésével kapcsolatos 
döntések
Dr.  Imre Gábor  jegyző  elmondta, hogy  az 
arculati  kézikönyv  elkészítése  2017. 
október  1jéig  minden  település  számára 
kötelező.  Ennek  célja  az  engedélyezési 
eljárások  egyszerűsítése  azáltal,  hogy 
rögzíti  a  település  természeti  és  épített 
környezete  által  meghatározott  település
képet, és javaslatot tesz a hozzá illeszkedő 
építészeti elemekre és alkalmazásukra. Az 
arculati  kézikönyv  megalkotásához  elvileg 
elérhető  lesz majd  1 M Ft állami pénz, de 
erről még többet nem tudni. Főépítészre is 
szükség  lesz,  a kézikönyv  tartalmi elemeit 
kormányrendelet határozza meg.

Elfogadva!
(igen: 7, nem: 0, tartózkodás: 0)

Vagyonhasznosítási koncepció 
általános elvei (zárt ülés)
A  képviselőtestület  zárt  ülés  keretében 
döntött  a 209/5 hrsz.  telek  1,5 M Ft  áron 
történő  eladásáról,  és  felhatalmazta  a 
polgármestert  a  szükséges  adásvételi 
szerződés aláírására.

Elfogadva!

A  testület  ugyanezen  zárt  ülés  keretében 
úgy döntött, hogy egy 14,8 M Ftos, kése
delmi  kamattal  növelt  adótartozást  az 
adós  4,8  M  Ft  befizetésével  és  az  1660 
hrsz. telek 10 M Ftos áron történő beszá
mításával 2017. május 15. napjáig rendezi.

Elfogadva!

Útkarbantartási terv 
jóváhagyása
Krix  Lajos  Tinnye  térképét  és  az  érintett 
utcákat  kivetítve  ismertette  az  általa  elő
készített útkarbantartási tervet.
Elmondta,  hogy  az  utcákat  rangsorolta  a 
burkolat,  az  állapot  és  a  hóeltakarítás 
szempontjából.  Jelölte  a  vis  maior 
keretből rövidesen felújítandó utcákat és a 
szükséges  felújítási  munkák  tervezett 
idejét  (évét)  is.  Ezt  követően  a  testület 
szavazott az útkarbantartási tervről.

Elfogadva!
(igen: 7, nem: 0, tartózkodás: 0)

Boróka utcai útfelújítás 
pályázat
A  polgármester  tájékoztatta  a 
képviselőket,  hogy  a  korábbi  önkormány

zati útfelújításokra vonatkozó pályázat va
lószínűleg  nem  fog  nyerni,  de  most 
megjelent  egy  másik  BM  pályázat, 
amelyen  15  M  Ft  nyerhető,  saját  erőként 
3,9  M  Ftra  lenne  szükség.  Ez  a  keret  a 
Damjanich  utcára  nem  elég,  de  a 
Mediterránvölgy  bejáratánál  fekvő 
Boróka  utcára  igen.  Krix  Lajos  elmondta, 
hogy  óriási  előnyt  jelent,  hogy  a 
dokumentáció  és  a  szakértői  vélemény 
már rendelkezésre áll.

Elfogadva!
(igen: 7, nem: 0, tartózkodás: 0)

Lejárt határidejű határozatok
A  polgármester  tájékoztatta  a  képviselő
ket,  hogy  egyes  korábbi  adótartozások 
fejében  beszámításra  került  telkek 
önkormányzati  tulajdonjog  bejegyzése 
megtörtént.  A  vis  maior  ügyeinkkel 
kapcsolatban  a  kiviteli  tervek  készülnek, 
utána  folytatódhat  a  munka  a  közbeszer
zési pályázattal. Elmondta, hogy a Green 
Village  a  megállapodás  szerinti  első 
részletet már kifizette.

Elfogadva!
(igen: 7, nem: 0, tartózkodás: 0)

Egyebek
Krix  Lajos  elmondta,  hogy  a  következő 
képviselőtestületi  ülést  május  17ére  ter
vezi.

(a testületi ülésen ezt követően kisebb vita 
alakult  ki  a  tinnyei  helyi  újságokkal 
kapcsolatban.  Érintettségünk  okán  az 
alábbiakban  változtatás  nélkül  közöljük 
az  újsággal  kapcsolatos  képviselői 
vitának  a  jegyző  és  a  polgármester 
aláírásával  hitelesített  jegyzőkönyvét  [a 
szerk.])

„Nagy  Jenő  képviselő:  jelzi,  hogy  az 
újsággal  kapcsolatban  szeretne  még 
elmondani  pár  dolgot.  Megjelent  egy 
másik privát újság, amelybe egy az egyben 
át  lettek  emelve  olyan  cikkek,  amiket  a 
szerkesztő  úr  nem  egyeztetett  azokkal, 
akik megjelentek a cikkben.
A  Tinnye  Infora  készültek,  de  át  lettek 
emelve  a  Körtvélyesbe.  Szerinte  ez 
újságírói  szempontból  aggályos.  Mi  nem 
cenzúrázni  szeretnénk,  hanem  jó  lett 
volna,  ha  a  szerkesztő  egyeztetett  volna  a 
megjelenés  előtt  a  jegyzővel,  polgármes
terrel.  A  megjelent  kivonatok  nem  viszik 
végig  a  gondolatot,  csak  részleteket 

közölnek. Egyeztetett más újságírókkal  és 
szerintük  sem  lehet  csak  gondolatokat 
kiragadni,  megszakítani.  Elmondja  két 
problémáját: Török Éva és ő  azt firtatták, 
hogy  ne  csak  kulcsos  ember  legyen  a 
közművelődési  munkatárs.  A  megjelent 
újságban  viszont  ez  egy  kijelentés.  Ők 
pont  nem  egy  kulcsos  embert 
szeretnének, ők tartalommal szeretnék azt 
megtölteni.  Megemlíti  az  óvoda  nyitva 
tartását  is.  Nem  az  volt,  hogy  ők 
elvetették,  hanem  meg  szeretnék 
vizsgálni,  pedig  ebből  azt  lehet  kivenni, 
hogy  nem  foglalkoztak  vele  és  elvetették. 
A  doktornő  szerinte  a  legsúlyosabb  hiba. 
Zárt  ülést  kellett  volna  elrendelni,  a 
doktornő saját dolgairól beszéltünk.
Dr.  Imre  Gábor  jegyző:  megjegyzi,  (a 
jelenlévő újságíró úrnak) hogy noha lehet, 
hogy jogilag igaza van az újságírónak, csak 
nem volt etikus az eljárása.
Nagy  Jenő  képviselő:  szerinte  nagy  baj, 
hogy kiemelt részeket, legalább a gondolat 
menetet közölte volna.
Dr.  Molnár  Ede  alpolgármester: 
szerinte  az  a  legnagyobb  baj,  hogy  az 
újságíró nem ismeri el a hibáját.
Nagy  Jenő  képviselő:  elmondja,  hogy 
nagyon  kellemetlen,  hogy  a  faluban  meg
szólítják őket, hogy miért cenzúráznak.
Krix  Lajos  polgármester:  elmondja, 
hogy  az  irányelvek  szerint  az 
önkormányzati  híreket  a  jegyző,  polgár
mester  adják.  Innen  terelődhet  jogi  útra, 
nincs ehhez több hozzáfűzni valója.
Lőrincz  László  képviselő:  érti,  hogy 
van  ellenvetésük,  de  szerinte  ez  nem  azt 
jelenti,  hogy  szerződést  kellett  volna 
bontani.
Krix  Lajos  polgármester:  elmondja, 
hogy  nem  titkol  semmilyen  adatot,  nem 
cenzúrázik  semmit,  de  az  újság 
irányvonalához ragaszkodik.
Dr.  Imre  Gábor  jegyző:  jelzi,  hogy  az 
online  felületen a Tinnye  szót használja  a 
domain  névben,  ez  lehetséges,  hogy 
aggályos, kéri, hogy nézzen ennek utána a 
szerkesztő.
Krix  Lajos  polgármester:  elmondja, 
hogy  a Körtvélyes  felületén  a Tinnye  Info 
továbbra  is  szerepel,  ez  sem  helyes. 
Sajnálja,  hogy  így  történt,  de  ezek  után 
egyeztessenek az ügyvédek.”

(a cikkünkben lévő QRkóddal a testületi ülés 

hivatalos jegyzőkönyve érhető el)

KÖZÉLET
Beszámoló a tinnyei... (folytatás a 6. oldalról)

7
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KÖZÉRDEKŰ JOGSZABÁLYOK
A sajtószabadságról és a tájékoztatásról

2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

IV. A SAJTÓ SZABADSÁGA, 9. § Az állami és önkormányzati szervek, intézmények, tisztségviselők, a hivatalos és 

közfeladatot ellátó személyek, valamint az állami vagy önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

vezetői – a szükséges felvilágosításoknak és adatoknak a médiatartalom-szolgáltatók számára, megfelelő határidőben 

történő rendelkezésére bocsátásával – a közérdekű adatok nyilvánosságáról, illetve az információszabadságról szóló 

jogszabályok keretei között kötelesek elősegíteni a médiatartalom-szolgáltató tájékoztatási feladatának elvégzését.

IV. A KÖZÖNSÉG JOGAI, 10. § Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az 

európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró 

eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.

§

NÉHÁNY SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉS, KIEGÉSZÍTÉS
a 2017. április 12ei képviselőtestületi ülés „Egyebek” napirendi pontjához

LADÁNYI PÉTER

1./  A  „firtat”  szó  jelentése:  „részletesen 
érdeklődik  egy  dolog  iránt”.  A  cikkben 
kijelentésként  mindössze  az  jelent  meg, 
hogy  a  képviselők  firtatták  a  kérdést 
(tehát „részletesen érdeklődtek iránta”).

2./  Az  óvoda  meghosszabbított  nyitvatar
tásával  kapcsolatos  igények  felmérését  az 
óvodavezető vetette fel, nem a képviselők.

3.1./ Nem a sajtó  feladata megítélni, hogy 
zárt  ülést  kellett  volnae  elrendelni  a 
doktornővel kapcsolatos vitánál vagy sem. 
Tény,  hogy  ez  nem  történt  meg,  ezért  az 
ülés ezen része is nyilvánosnak minősül.

3.2./  A  Nagy  Jenő  képviselő  által 
kifogásolt  cikkrészletben  megjelent  infor
máció  a  nyilvánosságra  hozott  (hivatalos) 
jegyzőkönyvben is szerepel.

3.3./  Nagy  Jenő  képviselő  állítása  szerint 
a  jegyző  a  vita  ezen  részében azt mondta, 
hogy „Ezt most zárt ülésen kéne tárgyalni 
[…]  ugye,  Péter  tudod,  hogy  ez  zárt 
ülés?”.  Ezzel  szemben  az  igazság  az,  hogy 

a  jegyző  a  doktornővel  kapcsolatos  vita 
során  egy  képviselői  kérdés  után  mind
össze  hangosan  gondolkodott  amikor  azt 
mondta:  „Nyílt  ülésen  nem  tudom, 
akarjuke a »hogyan lehet«et...”, de ezt a 
mondatot  sem  személyemnek  címezte. 
Zárt ülést nem rendelt el, de ha elrendeli, 
azon én nem lettem, nem is  lehettem vol
na  jelen  (a  2017.  február  13i  ülés  bárki 
által  kikérhető,  nyilvános  hangfelvétele 
igazolja a fentieket).

4./  Nagy  Jenőnek  és  Krix  Lajosnak  is 
felajánlottam  (többször  is),  hogy  ha  úgy 
gondolják,  hogy  az  újságban  szerintük  té
ves vagy pontatlan  információ  jelent meg, 
akkor  kérjenek  helyreigazítást  vagy  pon
tosítást, de ezzel a lehetőséggel nem éltek.

5./  A  TINNYE  INFÓval  kapcsolatos 
(felmondott)  szerződésünk  szerkesztési 
irányelveiben  nem  szerepel  olyan  kitétel, 
hogy az önkormányzati híreket kizárólag a 
jegyző  vagy  a  polgármester  adhatják.  Ál
láspontunk  szerint  a  szerződés  csak  az 
egyeztetésre  vonatkozó  vállalást  és  kon
zultációt  írja  elő  a  feleknek  az 
önkormányzati hírek kapcsán.

6./ A TINNYE INFÓ 2017/03as, kinyom
tatott  lapszámát a polgármester visszatar
totta  (azok  terjesztése  nem  történt  meg), 
ráadásul (nem megerősített információink 
szerint)  azok példányait  az  önkormányzat 

megsemmisítette:  elégette.  Ezt  a  szakiro
dalomban úgy hívják: „utólagos cenzúra”.

7./ A http://tinnye.info oldalról  letölthető 
lapszámok  saját  szellemi  termékeink, 
azok  előállításakor  érvényes  kiadói  és 
szerkesztői  szerződéssel  rendelkez(t)ünk. 
Továbbá  a  kötelespéldányokkal  kapcsola
tos  jogszabályi  kötelezettségünket 
teljesítjük/teljesítettük,  amikor  az  újság 
online kiadásának lapszámait az Országos 
Széchényi  Könyvtár  adatbázisába  feltöl
töttük,  amelyek  onnan  is  bárki  számára 
szabadon letölthetők, elolvashatók.

8./  Úgy  értesültünk,  hogy  az  ülést 
követően  hamis  információk  kezdtek 
terjedni, mely szerint  lapunkban zárt ülés 
(nem  nyilvános)  anyagait  jelentettük  vol
na meg. Ez nem felel meg a valóságnak, a 
lap  készítése  során  jogszerűen  jártunk  el 
(ezt egyébként a jegyző is elismerte).

9./  Szerkesztőként  a  TINNYE  INFÓ  és  a 
Körtvélyes  c.  lap,  ill.  a  tinnye.info  online 
hírportál  készítése  során  is  az  volt  (és 
most  is  az)  a  célom,  hogy  a  hírekről, 
eseményekről  tényszerűen  tájékoztassam 
olvasóinkat. Álláspontom szerint ez az elv 
nem  sérült  sem  a  TINNYE  INFÓ,  sem  a 
Körtvélyes  lapszámait  illetően.  Továbbra 
is  olvasóink  kiegyensúlyozott,  tényszerű 
tájékoztatását  tartjuk  újságunk  legfonto
sabb feladatának.

A  vita  során  többször  megszólítottak, 
reagáltam az elhangzottakra, de a hozzá
szólásaim  teljes  egészében  hiányoznak  a 
hivatalos  jegyzőkönyvből.  Ezért  a 
tényszerűség  érdekében  néhány  meg
jegyzéssel, kiegészítéssel éltünk.

SZERKESZTŐ
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NYÍLT LEVÉL KRIX LAJOS POLGÁRMESTER ÚRNAK LADÁNYI PÉTER

TINNYÉN ÉLÜNK • KÖZÉLET 

Tisztelt Krix Lajos 
Polgármester Úr!

(bár a hétköznapi életben a polgármester 
úrral  tegező  viszonyban  vagyunk,  nem 
szeretném  a  tiszteletlenség  benyomását 
kelteni,  ezért  levelemet  hivatalos  formá
ban írom)

Sajnálom,  hogy  a  polgármesteri  fogadó
órán  nem  biztosított  lehetőséget 
számomra,  hogy  a  tinnyei  ügyekkel  kap
csolatos,  a  helyi  lakosság  érdeklődésére 
számot  tartó  kérdéseimet  feltehessem 
abból  a  célból,  hogy  a  Körtvélyesben 
megjelenhessenek  a  hivatal,  ill.  az  Ön 
válaszai, ill. hivatalos álláspontja.

Úgy gondolom, hogy elhamarkodott volt a 
visszautasítása,  mely  szerint  a 
Körtvélyesnek  nem  ad  interjút  („lehet, 
hogy 8 hónapig nem adok”) és hogy nem 
válaszolt,  de  még  meg  sem  hallgatta  a 
tinnyeieket  minden  bizonnyal  érdeklő, 
őket  érintő  kérdéseimet.  Úgy  gondolom, 
hogy a közérdeklődésre számot tartó, kér
dések  ettől  még  fontosak  lehetnek,  ezért 
azokat  most  sokkal  nagyobb  nyilvánosság 
előtt vagyok kénytelen feltenni.

Szeretném  hinni,  hogy  nem  véletlenül 
szerepel  jogszabályainkban,  hogy  az 
önkormányzati  szervek  és  vezetőik  a 
szükséges  felvilágításoknak  és  adatoknak 
a  rendelkezésünkre  bocsátásával  kötele
sek  elősegíteni  a  sajtótermékek  tájékozta
tási kötelezettségét,  így  lapunkét  is  (2010. 
évi  CIV.  tv  9.  §).  Ezen  kívül  a 
jogalkotókkal  együtt  én  is  úgy  gondolom, 
hogy  a  tinnyeieknek  is,  mint  „mindenki
nek  joga  van  arra,  hogy  megfelelően 
tájékoztassák a helyi […] közélet ügyeiről 
[…]” (2010. évi CIV. tv 10. §).

Bízom benne, hogy ezekről a dolgokról Ön 
is  hasonlóképpen  gondolkodik,  és  Tinnye 
polgárait  az  alábbi  kérdésekre  adott 
érdemi válaszokkal tájékoztatni fogja.

1./ Szennyvíz elvezetés
A DMRV zrt. szakembereivel nemrég részt 
vett egy falubejáráson Tinnyén, amelyet az 
évek  óta  fennálló,  mindannyiunk  által  ta

pasztalt  (és  közegészségügyi  veszélyekkel 
járó)  szennyvíz  elvezetési  (pontosabban 
„el  nem  vezetési”)  problémák  tettek 
szükségessé.
– Tinnye szempontjából hogyan értékeli 

ezt a bejárást?
– Ön  szerint  mi  lenne  a  tartós  (hosszú 

távú) megoldás a szennyvíz elvezetési 
problémákra?

– Milyen  lépéseket  tervez/tesz  az 
önkormányzat,  hogy  megszülessen  ez 
a megoldás?

2./ Csapadékvíz elvezetés
Nagyobb  esők  során  a  szántóföldekről  a 
csapadékvíz  sokszor  nem  folyik  el,  az 
gyakran Tinnye útjain és kertjein keresztül 
hömpölyög.  Ugyanakkor  Tinnye  belső  ut
cáin sem tökéletes a csapadékvíz elvezeté
se (sok helyen még vízelvezető árok sincs).
– Ön  szerint  mi  lenne  a  tartós  (hosszú 

távú) megoldás a tinnyei csapadékvíz 
elvezetési problémákra?

– Milyen  lépéseket  tervez/tesz  az 
önkormányzat,  hogy  megszülessen  ez 
a megoldás?

3./ Képviselőtestületi ülések
nyilvánossága
A  képviselőtestület  2017.  május  17én 
ülésezett,  ahol  több  döntés  is  születet.  Az 
ülés  nem  lett  meghirdetve,  ráadásul  az 
ülésről  még  hangfelvétel  sem  készült, 
pedig ezeket az SZMSZ is előírja.
– Hogyan  történhetett  ez?  Miért  nem 

lett meghirdetve az ülés és miért nem 
készült  a  nyilvános  napirendi  pontok 
vitájáról hivatalos hangfelvétel?

4./ Közművelődési munkatárs
– A  képviselőtestület  döntött  a  közmű

velődési  munkatárs  pályázat  nyerte
seinek  személyéről,  de  úgy  tudjuk, 
hogy  az  állás  még  mindig  nincs  be
töltve. Mi ennek az oka?

5./ Tömegközlekedés
Tinnyén  a  helyközi  busz  járatsűrűsége  és 
pontatlansága  sokaknak  okoz  rendszere
sen kellemetlenséget.
Sokszor  előfordul,  hogy  a  busz  hamarabb 
elmegy,  mint  ami  a  menetrendben 
szerepel.  Úgy  tudjuk,  hogy  a  problémát 

többen  már  jelezték  a  VOLÁNnak,  ered
ménytelenül.
– Van remény a járatok sűrítésére?
– Tervezie,  hogy  polgármesterként  a 

menetrend  szigorúbb  betartása 
érdekében közbenjár a VOLÁNnál?

6./ Parkoló
– A parkoló már kialakításra került, de 

még mindig sokan parkolnak az óvo
da és az iskola előtt. Várhatóan mikor 
kerülnek  kihelyezésre  a  tervezett 
"Megállni tilos" jelzőtáblák?

Tisztelt Polgármester Úr!
Örömömre  szolgálna,  ha  a  Körtvélyes 
közölhetné  le  a  válaszokat,  de  látva  a 
hozzám  és  lapunkhoz  való  hozzáállását, 
ebben csak reménykedhetek. De ez nem is 
lényeges  számomra.  Csak  az  a  fontos, 
hogy  a  tinnyeiek  kellő  nyilvánossággal 
értesülhessenek  a  fenti,  véleményem 
szerint  fontos,  mindnyájunkat  érintő 
kérdésekről,  az  ezekre  adott  hivatalos 
válaszokról és az ügyek fejleményeiről.

Tisztelettel:
Ladányi Péter, felelős szerkesztő

Tinnye, 2017. május 23.
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A NÉPTÁNC ÉS A FUTBALL ÜNNEPE
Mundruc Népfocitorna Tinnyén

KORZENSZKY TAMÁS

2017.  május  6án  Tinnyén  került 
megrendezésre  –  a  Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet  társszervezésében  –  a  XII. 
Mundruc  Népfocitorna.  A  rendezvény 
védnöke Kelemen László, a Hagyományok 
Háza főigazgatója volt. 
A  Kárpátmedence  különböző  területeiről 
érkező  neves  néptáncegyüttesek  és  népi 
zenekarok közötti,  jövőre  tíz  éves  jubileu
mára  készülő  futballtorna  az  1970es 
években  induló  táncházmozgalom világá
ban  teljesen  új  kezdeményezésnek  számí
tott.  A  néptáncosok  döntő  többsége 
természetesen  kedveli  a  sportokat,  ennek 
kibontakoztatására  azonban  nincs  sok 
lehetőségük,  mivel  általában  „professzio
nális”  táncosként  és  nem  sportolóként 
tekintenek rájuk.
A  szervezők  célja  a  határokon  átívelő 
magyar  néptáncos,  népzenész  fiatalok  és 
„kultúraközvetítők”  közösségének  erősíté
se, a Kárpátmedencei néphagyományaink 
iránti vonzalom és tiszteletadás kifejezése. 
Éppen  ezért  a  torna  elnevezésekor Erdély 
kalotaszegi  Nádasmente  tájegységének 
legkiemelkedőbb  férfitáncos  egyéniségére, 
Mátyás  István  „Mundruc”  (19111977) 
nevére  esett  a  választás,  a  hagyományte
remtő elődök előtti tisztelgés céljából.
Mundruc:  „egy  olyan  táncra,  zenére, 
külsőségekre, s az egyéni megnyilatkozás 
más  formáira  is  sokat  adó  erdélyi 
parasztközösség  tagja  volt,  melyben  a 

tánc  becsület  és  dicsőség  dolga,  s  a 
legszebb  férfierények  közé  tartozik,  mely 
faluszerte  az  egész  vidéken  megbecsülést 
jelentett  neki.  Emberi,  férfisikereit 
köszönhette  tánctudásának,  jól  sikerült 
házasságát,  becsületét  a  faluban  és  a 
környéken,  holott  nem  tehetős  első 
gazdacsaládból  származott.  A  táncot 
mintegy  társadalmi  felemelkedése 
eszközéül  tudta  fölhasználni.”    (Martin 
György néprajzkutató)
A  Népfocitorna  idei  küzdelmeiben  részt 
vevő  csapatok    többek  között  –  a  Bihari 
János  Táncegyüttes,  a  Vadrózsák 
Táncegyüttes,  az  Erkel  Ferenc 
Néptáncegyüttes, a tinnyei Gesztenyevirág 
Néptánccsoport,  a  Hagyományok  Háza,  a 
Népzenész  Baráti  Csapat,  a  Kőszobor 
Baráti  Társaság,  továbbá  a  topolyai 
Délvidéki  Vadkokosok  (Vajdaság)  voltak. 

KULTÚRA • SPORT

(folytatás a 11. oldalon)
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JÚNIUS 4. – A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Trianonra emlékezünk

LADÁNYI PÉTER

A trianoni békediktátum az 
első  világháborút  lezáró 
Párizs  környéki  békeszer
ződések  rendszerének  ré
szeként  a  háborúban 
vesztes  Magyarország  (mint  az  Osztrák–
Magyar Monarchia egyik utódállama) és a 
háborúban  győztes  antant  szövetség 
hatalmai  (NagyBritannia,  Franciaország, 
Olaszország,  Japán,  Belgium,  Kína,  Kuba, 
Görögország,  Nicaragua,  Panama, 
Lengyelország,  Portugália,  Románia,  a 
SzerbHorvátSzlovén  Állam,  Sziám  és 
CsehSzlovákország)  között  létrejött 
békeszerződés,  amely  többek  között  az 
Osztrák–Magyar  Monarchia  felbomlása 
miatt  meghatározta  Magyarország  új 
határait.
Az  első  világháborúban  győztes 
antanthatalmak  elsődleges  célja 
Németország  és  a  háborúban  vele 
szövetséges  országok  alapvető 
meggyengítése volt, ezen felül céljuk volt a 
jelentős  háborús  jóvátétel  követelése, 
valamint  a  soknemzetiségű  nagyhatalmak 

egységének megtörése is, mint amilyen az 
Osztrák–Magyar  Monarchia  vagy  az 
Oszmán Birodalom volt. A döntéshozók a 
magyarokkal  szembeni  Európaszerte 
létező  ellenséges  hozzáállást  sem  tudták 
figyelmen kívül hagyni.
A  történelmi  okirat  Magyarország 
(Magyar  Királyság)  új  határainak 
megállapítása  mellett  35  ezer  főben 
korlátozta  a  magyar  hadsereg  létszámát, 
megtiltotta  légierő  és  nehézfegyverek 
tartását.  Tartalmazta  az  akkor  létrejött 
Népszövetség  alapokmányát  is.  1920. 
június  4én  budapesti  idő  szerint  16:32
kor  írták  alá  a  franciaországi  Versailles
hoz tartozó NagyTrianonkastélyban.
A  békeszerződés  eredményeképp  a  325  E 
km²  összterületű  Magyar  Királyság 
széthullott,  Magyarország  területe 
283  E  km²ről  93  E  km²re  csökkent 
elveszítve  területeinek  valamivel  több, 
mint  a  67%át  (Horvátországgal  együtt 
71%át).  Magyarország  lakossága  pedig 
több  mint  a  felére,  az  1910ben  még 
18,3  M  főről  7,6  M  főre  esett  vissza.  A 
termőföld 61,4%a, a faállomány 88,0%a, 
a  vasúthálózat  62,2%a,  a  kiépített  utak 
64,5%a,  a  nyersvas  83,1%a,  az 
ipartelepek  55,7%a,  a  hitel  és  bankinté
zetek  67,0%a  került  a  szomszédos 
országok birtokába.
A  trianoni  tragédiára 
emlékezve  június  4ét  a 
magyar Országgyűlés 2010
ben  a  nemzeti  összetarto
zás napjává nyilvánította.

forrás: wikipedia.org

Juhász Gyula: A békekötésre

Magyar Tiborc, világ árvája, pórja,
Nézz sírva és kacagva a nagyokra,
Kik becstelen kötéssel hámba fognak,
Hogy tested, lelked add el a pokolnak!

De azután töröld le könnyedet
És kacagásod jobb időkre tedd,
Úgy állj eléjük, mint a végitélet
Bús angyala, ki e világba tévedt:

- Urak, világnak gőgös urai,
Nem gyásznak napja nékem e mai,
Emlék, remény lelkemben úgy remeg,
Mint villámos viharban az egek!

Kardom letettem, várok, dacolok,
Az Isten él és a vén föld forog,
Mene, Tekel, Fáresz: fölírva van
Bitang hódítók palotáiban.

Már reng a föld, már villámlik az ég,
Lesz itt ítélet, harag napja még
S világok romján, tűnt gazok felett
Én még hozsánnát énekelhetek!

Hozsánnát néked Istenem, te nagy,
Szabadság, aki lelkem lelke vagy
S magyarként és emberként - Üdv 
Neked! -
Élem tovább az örök életet!

1920

Veszteség
az ország területe 71,4%

lakosság 58,3%
termőföld 61,4%

faállomány 88,0%
vasúthálózat 62,2%
kiépített utak 64,5%

nyersvas 83,1%
ipartelepek 55,7%

hitel- és bankintézetek 67,0%

EMLÉKEZÜNK

A Mundruc kupát  a népzenész  válogatott, 
a fair playdíjat a Délvidék nyerte meg.
A  mérkőzések  utáni  ünnepélyes 
eredményhirdetésen  Dr.  Bali  János  NSKI 
kutatási,  stratégiai  és  koordinációs 
igazgató  üzenetét  Korzenszky  Tamás 
NSKI  osztályvezető,  a  népfocitorna 
főszervezője  tolmácsolta:  „…Ti,  akik  itt 
összegyűltetek,  hogy  részt  vegyetek  a 
már hagyománnyá szerveződő néptáncos 
focitornán,  pontosan  tudjátok,  hogy  a 
futballhoz  hasonlóan  a  néptánc  is  több 

mint játék, mozgás vagy művészet, hiszen 
lélekkel van tele és az élet elválaszthatat
lan része.”
A  kitűnő  hangulatú,  egész  napos 
focitornát  autentikus  népzenei  koncert, 
táncház  és  össznépi mulatság  zárta Varga 
István  „Kiscsipás”  kalotaszegi  prímás  és 
bandája  közreműködésével,  valamint  a 
több  száz  csapattag  és  „szurkoló” 
részvételével. 

forrás: nski.hu

(fotók: Bazsó Zsombor)

A néptánc és a futball ünnepe (folytatás a 10. oldalról)
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„ENGEM NEM ÉRDEKEL, KI HOL SZÜLETETT, HONNAN JÖTT”
Zámbori Gáspárral, Gazsi bácsival beszélgettünk

LADÁNYI PÉTER

Nincs  olyan  tinnyei,  aki  ne  ismerné 
Zámbori  Gáspárt,  Gazsi  bácsit.  Munka
szeretete,  sajátos  humora  és  állandó 
jókedve miatt sokan szeretik és tisztelik.
Megtiszteltetés volt vele beszélgetni.

Milyen családból származik, 
Gazsi bácsi?
1950ben  születtem  Nagyfügeden,  nagy 
zenész  családban.  Zenészek  voltak  a 
szüleim,  a  nagybátyám,  az 
unokanővérem énekelt.
Apám  a  nagybátyámmal 
Egerben,  a  Szépasszony
völgyben  46  évig  muzsi
kált.  Nagybátyám  prí
más  volt,  apám  bőgős.  Híres  énekes, 
Vörös  Sári  volt  a  nagynéném,  sajnos 
már meghalt. Még Mága Zoltán is a mi 
famíliánk,  ő  unokaöcsém  nekem,  az 
unokahúgom az anyja.
Mi  öten  voltunk  testvé
rek,  volt  két  nővérem  és 
hárman  voltunk  fiúk.  Az 
igazat  megvallva,  nagy 
csóróságban voltunk, anyám háztartás
beli  volt,  apám  muzsikus.  Neki  a  hétfő 
volt a szabadnapja.
Világéletemben  a  nagyfőnökök  irányí
tottak  engem.  Nem  a  kicsik,  a  nagyok. 
Látták,  hogy az  akarat  bennem van,  és 
felkaroltak.  Már  az  iskolában  is  úgy 
volt. Voltak, akik nem akartak  iskolába 
menni,  én mezítláb  is elmentem! Ötödik 
osztályos  voltam,  és  már  egyedül 
maradtam  cigány  gyerek  az 

osztályban.  Egyedül  én  jártam  ki  az 
iskolát. Minden csaj úgy nézett engem – 
ki  voltam  öltözve,  mint  egy  báró  –,  de 
anyám  azt  mondta,  hogy  „Először 
kitanulod  a  szakmát,  aztán  nem 
bánom!”.  Ő  nem  engedett  dohányozni 
sem,  őt  nem  érdekelte,  hogy  a  4 
testvérem  dohányzott.  Azt  mondta,  „A 
kis  feketém,  az  nem  dohányozhat!”.  Én 
voltam  a  fekete  köztük,  mind  a  4en 
szőkék voltak.
A  nyolc  általános  után  szakmát  szerez
tem, Ajkán kijártam a vasbetonszerelő, 
elemgyártó  iskolát.  Utána  Székesfehér
várra, Gyöngyösvisontára, Sárospatak
ra, Miskolcra, Mátészalkára kerültem.

Az egész országot bejárta?
Igen.  Mátészalkán  például  almatárolót 
csináltunk.  Aztán  elkerültem  Nyíregy
házára  is,  de  elegem  lett,  hogy 
mindenhova  küldözgetnek,  így 
elmentem Pestre.
Ott  azonnal  brigádvezető  lettem. 
Mondtam  is  ott  rögtön  a  gyerekeknek: 
„Én  nem  dolgoztatok  senkit,  én  is 
ugyanúgy  dolgozok,  mint  a  többi!”.  Rá 
egy évre a szakma ifjú mestere lettem, a 
kitüntetés  mellett  még  egy  hét  ingyenes 
üdülést is kaptam az NDKba.
26  évet  dolgoztam  le  a  Fővárosi  II.  sz. 
Építőnél. Később aztán elmentem 4 évre 
Németországba.  Volt  tolmács,  németül 
nem  kellett  tudni,  de  először  nem 
értettem  a  rajzot.  Ott  másképp  van 
minden  jelölve.  Nálunk  minden  le  van 
írva  a  rajzon,  ott  csak  számok  vannak. 
De  elmagyarázták,  onnantól  kezdve 
mindent tudtam.
Mondta  ott  a  német  (tudott  magyarul, 
hajaj!  jobban  mint  én…):  „Hoztam  egy 
brigádvezetőt.  Kicsit  fekete…,  de  nem 
baj.”  Ott  is  mondtam  a  fiúknak: 
„Senkinek nem parancsolok, csak kérek. 
A  munkát  közösen  csináljuk  meg. 
Engem  nem  érdekel,  ki  hol  született, 
honnan  jött.”  Egy  szálláson  voltunk, 
megértettük egymást.
Először  Regensburgban  dolgoztam  2 
évig,  ott  körszállodát  csináltunk. Utána 
2  évig  Münchenbe  kerültem,  ahol  egy 
főiskolát  építettünk.  Reggel  7  órától 
dolgoztunk  délután  5ig,  de  szombaton 

és  vasárnap  nem.  Nem  engedte  meg  a 
német!
Mondhatnám,  hogy  jó  volt,  de 
Münchenben  már  becsaptak  engemet, 
nem  fizettek  ki.  De  a  többieket  sem.  A 
főnök  megszökött  a  lóvéval.  Ő 
egyébként  magyar,  esztergomi  gyerek, 
ő volt ott a főnök.

Nem lehetne tőle elkérni?
Sose  volt  otthon,  csak  az  asszonya  volt 
otthon. Pedig elmentünk hozzá hárman
négyen.
Mindegy,  otthagytam  őket,  aztán 
eljöttem  a  Holofonba.  Ott  6  évet 
dolgoztam,  mint  aggromeráló,  de 
nagyon  lebetegedtem.  Azt  hittem,  hogy 
meghalok, majdnem elpatkoltam.

Mióta él itt Tinnyén, hogyan 
került ide?
1971ben  jöttem  ide,  itt  ismerkedtem 
meg a feleségemmel. Nagyon jó asszony 
volt, két lányom és egy fiam van (44, 42 
és 40 évesek).
Hála  a  jó  Istennek,  mindnyájan 
dolgozunk,  nem  panaszkodunk. 
Munkalehetőség  van.  Nem  szeretek 
otthon  lenni,  én  mindig  szeretek 
dolgozni. Ha az Isten  is úgy segít és  jut 
az erőmből, szeretnék dolgozni mindig.
40  éves  volt  az  asszonyom,  amikor 
meghalt, 3 csemetét hagyott rám. Nincs 
sok  unokám  (csak  kettő:  20  és  27 
évesek),  nekünk  van  TVnk  is.  Azt 

(folytatás a 13. oldalon)
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szokták  mondani,  hogy  annak  van  sok 
gyereke, akinek nincs TVje  (hosszan és 
hangosan nevet [a szerk.]).

Ennyire szeret dolgozni?
Ahol engem normálisan megfizetnek, és 
rendesen  beszélnek  velem,  nem  olyan 
fölvágósan, oda szeretek  járni dolgozni. 
Szeretem  az  embereket,  ha  valaki 
normális  velem.  Ha  valaki  nem,  oda 
nem  kívánkozom.  És  normálisan 
szeretek  dolgozni,  ne  idegesítsenek 
engemet, én beteg vagyok arra.
Hívnak  is  mindenhová,  még 
ismeretlenek  is.  A  múltkor  mentem 
éppen  haza  a  munkából,  amikor 
elkapott  az  a  nagy  vihar,  aztán 
megálltam  az  orvosi  rendelő  előtt,  ott 
nem  esett  az  eső.  Megállt  mellettem 
kocsival  egy  asszonyka,  olyan  3537 
éves.  „Gazsi  bácsi,  hazavihetem?” 
kérdezte.  Amikor  hazaértünk,  azt 
mondta:  „Majd  hívom,  ha  lesz  munka, 
eljövök  majd  magáért!”.  „Köszönöm, 
puszillak!” mondtam neki, de még most 
sem tudom, hogy ki volt.

Milyen munkát szeret 
csinálni?
Kerti  munkát,  vasszerelést,  betonozást, 
de  mindent  szeretek.  Nincs  olyan 
munka,  amit  ne  szeretnék,  de  pl.  a 
tetőfedéshez  nem  értek.  Nem  tudok 
munka  nélkül  meglenni,  benne  van  a 

véremben. Ha hiszed, ha nem, én már 7 
éves korom óta csinálom. Mondta akkor 
a  drága  anyám,  hogy  „Menjél  fiam, 
csórók  vagyunk”.  Aztán  mentem 
söpörni  az  udvart,  meg  kipucoltam  a 
csirkeudvart,  kaptam  érte  tíz  forintot. 
Vittem  a  pénzt  haza  anyámnak,  aki 
visszaadott  belőle…  kettőt  (hosszan 
nevet  [a  szerk.]).  Mondta:  „Vegyél 
belőle  fagyit!”.  Nagyon  szerettem  a 
fagyit, meg a csokit!

Soha nem érzett kedvet ahhoz, 
hogy zenéljen?
Akartam én zenélni. Ugyanúgy, mint a 
bátyáim és mint az apám. 
A  család  összetartott,  a 
család  egy  zenekar  volt: 
cimbalmos, prímás, bőgős 
egy  családban.  Apámnak 
volt  egy  bátyja,  aki  prímás  volt,  ő 
Dankó  Pistától  tanult.  94  éves  korában 
halt meg, de élete végéig hegedült. Nem 
ismerte  a  lapátot,  vagy  valami… 
(hangosan nevet [a szerk.])

Úgy hallottuk, hogy szeret 
táncolni.
Imádok táncolni! Engem szeretnek is! A 
nyugdíjas klubban van vagy 65 nő meg 
10  férfi,  de  ott  mindegyik  nőt  meg  kell 
táncoltatni.  Szeretek  kiöltözni,  úgy  bá
rósan,  és  táncolni.  Az  életemet  –  az 
igazat  megmondva  –  kiszórakoztam, 

mindenben  benne  voltam.  Mindenben, 
csak  a  csórelásban  (tolvajkodásban  [a 
szerk.])  meg  a  verekedésben  nem.  Azt 
mindig utáltam, azt nem szeretem.

Van valami, amit másképp 
csinálna, ha visszaugorhatna 
az időben?
Világéletemben  szerettem  volna  zenész 
lenni, ha engedte volna a jó Isten. Apám 
nem  engedte,  azt  mondta,  hogy  nincs 
már  jövője  neki,  csak  aki  nagy 
étteremben muzsikál.

Melyik hangszeren?
Prímásnak,  hegedűn.  Szeretnék  is 
megtanulni,  de  a  pénz  is  kell.  Mert 
például  ilyenkor  (még  időben)  kell 
beszerezni  a  fát  is,  nekem  5  vagy  6 
fuvar  kell,  kb.  100  mázsa.  Cserépkály
hám van, és kell a fa, hogy kényelmesen 
tudjak fűteni. Télen nagyon ritkán lehet 
elmenni dolgozni.

Tinnye, 2017. május 27.

„Engem nem érdekel, ki hol született..." (folytatás a 12. oldalról)

Balázs Gábor masszőr: +36 30 582 8962
fél óra: 2500 Ft, egy óra: 4000 Ft
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REFORMÁTUS IGEHIRDETÉSEK
a tinnyei református templomban

Múltunk és jelenünk

Ti  kemény  nyakú, 
körülmetéletlen  szívű  és 
fülű  emberek,  mindig 
ellene  szegültök  a 
Szentléleknek,  atyáitokhoz 
hasonlóan ti is. (Ap. Csel. 51) 

István  védőbeszédének,  vagy  vádbeszédé
nek vége ez. István vértanút azzal vádolták 
meg,  hogy  annak  a  Jézusnak  híve, 
követője,  aki  azt  mondta:  lerombolja  a 
templomot  és  megváltoztatja  azokat  a 
szokásokat,  amelyeket  Mózes  hagyott  az 
utódaira.  István  védőbeszédében visszate
kint  Izrael  történetére  Ábrahámtól 
Salamonig . Istvánt a szokások megváltoz
tatásával  vádolták  meg,  ő  pedig  arról  az 
Istenről beszélt, aki Jézusban közel jött, és 
akihez  az  életünket,  hitünket  igazítani 
kell.  István  ezzel  a  szemlélettel  élte  az 
életét,  gyakorolta  a  hitét,  így  aztán  tudta 
mi  végre  van  ezen  a  világon,  mi  az 
életének  az  értelme,  célja.  Ezzel  a 
szemlélettel  meg  tudott  állni  a 
legnehezebb  élethelyzetben  és 
reménységgel  tudott  a  jövőbe  tekinteni. 
(Ap.  Csel.  7,  5456)  Ezért  érdemes  saját 
életszemléletünket  is  ebbe  az  irányba 
formálni.

2017. május 7.

Többre vagyunk hivatva

Akik  pedig  szétszóródtak, 
elmentek,  és  hirdették  az 
igét.  Fülöp  lement 
Samária  városába,  és  ott 
hirdette  nekik  a  Krisztust. 
A  sokaság  egy  szívvel  és  egy  lélekkel 
figyelt  arra,  amit  Fülöp  mondott,  mivel 
hallották  és  látták  azokat  a  jeleket, 
amelyeket tett. (Ap.Csel. 8, 47)

Pünkösd  napja  Fülöp  életét  is 
megváltoztatta.  Lelkesen,  optimistán,  egy 
új, szolgáló, másoknak reményt és örömöt 

adni  akaró  életre  elkötelezett  ember  vált 
belőle.  Diakónus  lett.  Olyan  ember,  aki 
önzetlenül  segített  a  rászorult,  egyedül 
maradt embereken. 
Mígnem  egy  nap  minden  megváltozott. 
Éppen  vallásának  hivatalos  képviselői 
mondták  ki,  hogy  rossz,  sőt  bűn,  amit 
csinál.  Egyik  pillanatról  a  másikra  az  új, 
neki  is,  másoknak  is  örömet  adó 
értékrendje, szolgálatának, hitének értéke, 
helyessége  megkérdőjeleződött.  Sőt,  az 
olyanokat, mint ő, annyira veszélyesnek és 
kártékonynak  tartották,  hogy  üldözni 
kezdték.  Választania  kellett.  Marad  és 
másként él, vagy elhagyja Jeruzsálemet, és 
másutt  folytatja  újfajta  életét.  Fülöp 
azonban  nem  ragadt  bele  a  kudarcba,  a 
sértésekbe,  a  konfliktusba,  mert  úgy  élte 
meg  a  vele  történteket,  hogy  többre 
hívatott.

2017. május 14.

forrás: Csoma Áron, facebook

LADÁNYI PÉTER
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HELYREIGAZÍTÁS

Előző,  2017/05ös  lapszámunkban  a 
szerkesztő  tévesen  tüntette  fel  a  tinnyei 
református  templom  nevét.  A  hibáért  a 
cikk  szerzőjétől  és  kedves  olvasóinktól  is 
elnézést kérünk.
A  templom  neve  a  XIII.  században  Szent 
Jakab Templom volt. A templom épületét 
az  idők  során  többször  teljesen  újjá,  ill. 
átépítették. A református gyülekezet 1700
ban  kapta  meg  a  templom  végleges 
birtokjogát, azóta a templom neve:

tinnyei református templom

HITTANÉVZÁRÓ
családi délután

Kezdjük együtt a nyarat
június 18án! 

Hittanévzáró  családi  délutánra  hívjuk 
hittanra  járó  gyermekeinket  és 
családjaikat.
Minden  gyülekezetünkhöz  tartozó 
gyermeket    (és  családjukat)  várjuk,  akik   
valamelyik  környékbeli  iskolában, 
óvodában  református  hittanon  vesznek 
részt.  

Hely: a templom és a gyülekezeti ház kertje

Időpont: 2017. június 18. 16 óra

A  kertben  szalonnasütés  és  játék.  Az 
összejövetel  batyus,  örömmel  várunk 
mindenféle enni és inni valót, amivel kiki 
hozzájárul a délután sikeréhez.
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SZÓRAKOZÁS • KIKAPCSOLÓDÁS 
ÍGY LÁTTUK A TKK CSALÁDI MAJÁLIST
Képes beszámoló a május 27i tinnyei gyereknapról

LADÁNYI PÉTER
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