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HÚSVÉTI LOCSOLKODÁS
tinnyei szokás szerint

LADÁNYI PÉTER

Manapság  egyre  inkább  háttérbe  szorulnak  a  húsvéti 
népszokások,  így  a  húsvét  hétfői  locsolkodás  is.  A  legények  a 
locsolkodás  előtt  kis  versikét  vagy  mondókát  mondanak  a 
leányoknak, asszonyoknak.
A tinnyei szokás szerint a locsolkodás szövege:

„Kirises, bolhás ne légy!”
Eközben  a  legény  a  nála  lévő  színes  szalagokkal  díszített 
korbáccsal kicsit megcsapkodja a leányt. Persze csak óvatosan…

KERÉKPÁRRAL MÁRIAHALOMRA
kis kirándulások Tinnye környékén

CZAKÓ PÉTER

NEHÉZ ÜGY CSOMA ÁRON

TINNYEI REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

(Magvető, 2015.)

Nehéz  ügy  a  húsvét,  hogy  mást  ne  mondjak  pl.  a  „vegáknak”,  hiszen  a  hús  evése 
számukra  nem  perspektíva,  míg  mondjuk  egy  magát  szkeptikusnak,  vagy  „nem 
istenhívőnek”  esetleg  agnosztikusnak  tartó  ember  számára  lehet  az.  Az  ünnep 
elnevezése  bizony  félrevezető,  hiszen  arra  utal,  mintha  a  hús  evésének  lehetőségét 
ünnepelnénk. De szegény vegetáriánusoknak nincs mit húsvétkor ünnepelni, mert nem 
vesznek, és nem esznek húst sem ekkor, sem máskor. Ugyanakkor ünnep  lehet annak, 
aki „egészségügyi” böjtöt tartott és közben semmi köze a keresztyénséghez.

Kedves olvasók,  a mai  alkalommal  egy  rövid, de  annál  szebb 
kerékpártúrát  ajánlok,  amit  még  megspékelnék  egyéb 
tevékenységekkel is.

Felkészülés
Ajánlásomat  azzal  kezdeném,  hogy  a  tavasz  eljöttével  a 
kerékpárra  szállók  első  feladata  a  karbantartással  kezdődjön, 
hogy  ne  érjen  kellemetlen  meglepetés  az  első  kiránduláson. 

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 7. oldalon)

Az elnevezésnek természetesen a húsvétot 
megelőző  böjthöz  van  köze.  Ez  arra  az 
időszakra  emlékeztet,  amikor  Jézus  a 
sivatagban  negyven  napon  át  böjtölve 
készült  a  szolgálatára.  A  katolikus 
kereszténységben  böjtnek  nevezett 

időszakban étkezéskor elhagyják a húst. A 
negyven nap letelte után éppen húsvétkor, 
Jézus  feltámadásának  napján  lehet 
először  húst  enni.  Erre  utal  a  magyar 
húsvét  szó  is,  abban  az  értelemben,  hogy 
ez a hús magunkhoz vételének első napja. 

Reformátusoknak  a  böjt  értelme 
elsősorban  nem  a  külsőségekben  van, 
hanem  annak  kifejezésre  juttatásában, 
hogy  Isten  fontos  a  hívő  ember  számára, 
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Fontos a fékek, váltók beállítása, valamint 
a  csapágyak,  a  lánc  zsírozása,  olajozása. 
Aki  nem  érez  magában  elég  késztetést, 
ügyességet  az  említett  tevékenységhez,  az 
vigye  el  kerékpárját  valamelyik  szervizbe, 
ahol  néhány  ezer  forintért  elvégzik  ezt. 
Hozzánk  a  legközelebbi  műhely 
Piliscsabán, a Pont mellett található.

Indulás Máriahalomra
Kerékpártúránkat  a  központból  elindulva 
Úny  felé  kezdjük,  de  mielőtt  elhagynánk 
falunkat,  a  teniszpályák mellett  elhaladva 
egyenesen  a  Honfoglalás  utca  felé 
tekerünk,  amit  elérve  egyenesen, már  egy 
földúton,  felfelé  kapaszkodunk  a  dombra. 
A  folyamatosan  egyre  meredekebb  lejtőn 
ne  szégyelljünk  leszállni  a  bringáról,  s 
feltolni  azt,  mivel  még  nem  vagyunk 
kellően bemelegedve. Akár nyeregbe, akár 
gyalog,  álljunk  meg  egy  pillanatra  a 
dombtetőn,  s  nézzünk  le  falunkra, melyet 
még  szebbé  tesznek  a  távolban  elterülő 
Budaihegység dombjai.
Folytassuk  utunkat  az  elágazást  elérve 
jobbra, s élvezzük a dombtető egyenes út
ján való tekerést egészen a Sirokkó Lovar
da  ízléses  rönkházaikig. A  lovarda mellett 
elhaladva balra kanyarodunk, megkerülve 
azt,  s  nemsokára  az út  egy  enyhe  jobbka
nyarral elkezd lefelé ereszkedni.
Néhány  száz méter  után  elérjük  az  erdőt, 
ahol  háromfelé  vehetjük  utunkat:  élesen 
szinte  visszafelé  balra  Perbál  felé,  balra 
Zsámbék  felé,  s  egyenesen.  Mi  válasszuk 
ez utóbbit, ami lassan lejteni kezd. A balra 
elhelyezkedő  erdőt  vadvédelmi  kerítéssel 
zárták  le,  ami  sajnos  nem  teszi  lehetővé, 
hogy  csapadékos  nyári  napokon,  innen 
befelé,  kiváló  gombászó  helyeket  látogat
hassunk,  amit  sok  évvel  ezelőtt Naszvadi 
Géza barátom mutatott meg. Jó hír, hogy 
a  kerítéssel  párhuzamos  földút  nagyon  jó 
minőségű  lett,  ami  a  bringásoknak  nem 
elhanyagolható tényező.

Az  egyre  jobban  lefelé  lejtő úton  érdemes 
néha  megállni,  mivel  pazar  kilátásban 
gyönyörködhetünk  a  Gerecse  lankáival  a 
háttérben.  Kb.  másfél  kilométer  után 
elérjük  a  műutat,  amin  balra  kanyarodva 
Máriahalom  felé  vesszük  utunkat.  A  falut 
újra másfél kilométeres tekerés után érjük 
el,  aminek  központjában  elhelyezkedő  kis 
kocsma  hangulatos  kertjében  elfogyaszt
hatunk  egy  frissítőt  vagy  egy  fagyit. 
Felfrissülve  érdemes  egy  kört  tenni  a 
hangulatos, rendezett faluban.

Pihenő a kis tónál
A falunézés keretében feltétlenül menjünk 
el  a kis  tóhoz,  ami a központban van a  fő 
útról  balra  kanyarodva.  Ez  a  hely  példa 
értékű  abból  a  szempontból,  hogy  egy  kis 
falu  is  képes  a  lehetőségeit  kihasználva 
egy  olyan  helyet  kialakítani  szerény 
ráfordítással,  ami  igazi  közösségi  térként 
működik.  Röviden:  van  egy  kb.  25  méter 
átmérőjű  tavacska,  ami  körbe  parkosítva 
van,  padokkal,  szalonnasütővel,  fedett 
grillezővel,  ami  alatt  asztalok,  s  padok 
vannak,  egy  kisméretű  focipálya, 
szánkódomb,  játszótér  szellemes 
újrahasznosított  anyagokból.  Ez  a  kis 
objektum  évek  óta  megvan,  de  ennek 
ellenére  nincs  semmi megrongálva.  Sehol 
nem  látsz  szemetet,  nincsenek  tiltó, 
figyelmeztető  táblák,  csak  egy,  ami  arra 
kér,  hogy  a  tóból  kifogott  halat  dobd 

vissza.  Zárójelben,  ezen  a  hétvégén  a 
kerékpáros  hátizsákba  betette  kisfiam, 
Pali,  a  pecáját  is,  mivel  nagyon  szeret 
horgászni. Hamar a horgára akadt az első 
szép kárász, amit nemsokára egy aranyhal 
követett.  Visszaemlékezve  a  klasszikus 
mesére,  a  visszaengedés  előtt  kívánt 
valamit. Pár perc múlva megszólalt:
– Apu,  képzeld  kívántam valamit,  s meg 
is valósult.
– Mit, kisfiam?
– Hogy fogjak egy újabb halat.

Hazafelé
Ezen  kis  kitérő  után  induljunk  hazafelé, 
de most már a közúton. A hat kilométeres 
bringázás  alatt  egyegy  lejtő  kivételével. 
Únyt érintve végig  felfele kapaszkodunk a 
nem  túl  forgalmas  úton.  Az  utolsó 
nagyobb  emelkedő  tetejéről  elénk  tárul  a 
falu,  s  begurulva  egy  pillanat  alatt  a 
tinnyei  teniszpályánál  találjuk  magunkat. 
Ez  az  igényesen  kialakított  sportcentrum 
még  nem  kapott  elég  figyelmet  a 
településünkön,  pedig  érdemes  lenne 
jobban megismerni.  Ajánlani  tudnám  egy 
ilyen  kerékpártúra  fáradalmait  a 
létesítmény  szaunájában  kipihenni,  majd 
a kertjében egy finom kávéval zárni.
A  leírt  túra  hossza  kb.  14  kilométer, 
emiatt  gyerekekkel  is  ajánlom.  Ebben  az 
esetben legyen a zsákban egy zsebpeca.
Érdemes!

fotók: Czakó Péter

Kerékpárral Máriahalomra... (folytatás az 1. oldalról)
KÖRNYEZET • EGÉSZSÉG
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KÖZÉRDEKŰ
GÁZ VAN...
Évente kötelező a gázkészülékek karbantartása!

Sokan  nem  tudják,  hogy  jogszabály  írja  elő  a  gázkészülékek 
(kazánok, vízmelegítők, stb.) rendszeres, évente történő kötelező 
felülvizsgálatát, karbantartását.
A  11/2013.  (III.  21.) NGM  rendelet  10.  §  (1)  kimondja,  hogy  „A 
felhasználó  köteles  a  gázfelhasználó  technológia  műszaki
biztonsági  felülvizsgálatát  az  üzembe  helyezés  évét  követő  első 
évben és ezt követően évente elvégeztetni.”.
Ráadásul  a  műszakibiztonsági  felülvizsgálatot  csak  egy  arra 
feljogosított gázszerelő végezheti. A felülvizsgálatról a szerelőnek 
jegyzőkönyvet kell felvennie, amelyből egy példányt a felhasználó 
(tulajdonos) kap, ezt a következő felülvizsgálatot követő 30 napig 
meg kell őriznie. A  jogszabály azt  is előírja, hogy a  jegyzőkönyv 
egy példányát a szerelőnek a szolgáltató (elosztó) részére is meg 
kell küldenie nyilvántartásra.
A  jogi  szabályozás  tehát  létezik  és  kellően  egyértelmű,  azonban 
ettől  függetlenül  is  érdemes  gázkészülékeinket  évente 
ellenőriztetni, hiszen ha a készülék elromlik vagy nem megfelelő 
állapotú,  akkor  romolhat  a  hatásfoka  (és  ezt  a  pénztárcánkon 
meg fogjunk érezni) vagy könnyen meghibásodhat.
Fontos, hogy a nyílt égésterű készülékek  (régebbi, hagyományos 
gázkazánok és cirkók, kályhák, stb.) üzemeltetése során az oxigén 
utánpótlásról is gondoskodnunk kell (pl. gyakori szellőztetéssel), 
hiszen ezek a készülékek a lakótérből nyerik az égéshez szükséges 
oxigént.  Ezért  az  általunk  használt  levegő  „elhasználódik”  és 
álmosságot,  fejfájást,  szédülést  okozhat.  Ha  ilyen  készülékünk 
van, soha ne feledkezzünk meg a gyakori szellőztetésről!
Azok,  akiknek  a  lakásában  elszívó,  szellőztető  berendezés 
működik, arra is oda kell figyelniük, hogy az égéstermék áramlási 
(távozási)  iránya  ne  változzon  meg,  ugyanis  az  erős,  nem 
megfelelően  méretezett  rendszerek  olykor  képesek  a  lakásban 
akkora  nyomáskülönbséget  okozni,  hogy  a  füst  haladási  iránya 
megváltozik,  tehát  az  nem  a  kéményen,  hanem  a  lakótéren  (az 
elszívó  berendezésen)  keresztül  távozik  és  így  a  mérgező  gázt 
könnyen belélegezhetjük.
Nagyon  fontos  a  kémény  megfelelő  állapota  is.  Ha  nem  jó  a 
kémény szellőzése („huzata”), könnyen előfordulhat, hogy füst és 
ezzel  együtt  szénmonoxid  (CO)  kerül  a  lakótérbe,  ahol  a 

mérgező  gázok  súlyos  mérgezést,  akár  halálos  kimenetelű 
balesetet  is  okozhatnak.  Fontos  tudni,  hogy  a  lakosság  számára 
– a kéményseprőipari  sormunkákkal – a kémények ellenőrzése 
teljesen ingyenes.
A  fentiek  elsősorban  a  nyílt  égésterű  (hagyományos) 
készülékekre vonatkoznak. Az ún. „turbós”, vagy más néven zárt 
égésterű  gázkazánokra  (ilyenek  a  kondenzációs  kazánok  is) 
szokás azt mondani, hogy ezek a berendezések nem képesek CO 
mérgezést  okozni.  Tény,  hogy  ezeknél  a  berendezéseknél  az 
égéstér teljesen el van zárva a lakás belső terétől (még az égéshez 
szükséges  oxigén  is  a  kéményen  keresztül,  kívülről  érkezik), 
azonban  az  égéstér  vagy  akár  a  kémény  burkolatának  sérülése 
vagy  a  burkolat  illesztésének  esetleges  tömítési  hibája 
(öregedése)  esetén  az  addig  biztonságos  készülék  égéstere 
nyitottá válhat a lakótér felé.
Ezért is fontos, hogy ne feledkezzünk meg a készülék rendszeres, 
évente  történő,  arra  feljogosított  szakember  által  elvégzett 
ellenőrzéséről,  felülvizsgálatáról,  karbantartásáról.  A  témában 
nyilatkozó  szakértők  ezt  a  fűtési  szezon  elején  javasolják 
elvégeztetni,  azonban  nehéz  dolga  van  annak,  aki  az  utolsó 
pillanatban  (pl.  szeptemberben  vagy  októberben)  próbál 
szakembert  találni.  Egy  Tinnyén  is  aktív  gázszerelő  szerint 
nagyon kevés a megfelelő szakember. Aki csak ősszel jelentkezik, 
az talán tavaszra sorra is kerül.

LADÁNYI PÉTER

1) A molekulák, így a szénmonoxid molekula koncentrációját is 
leggyakrabban ppmben (parts per million) adják meg, ez egy milliomod 
részt jelent. Például a 200 ppm esetén egymillió levegő molekulában 
kétszáz CO molekula van (a levegő több gáz, pl. nitrogén, oxigén, szén
dioxid, stb. keveréke). Például egy 3 és fél méter átmérőjű, 60 cm mély 
medence vizének 200 ppm része mindössze kb. 1 liter.

A CO mérgezés tünetei és kezelése
A  szénmonoxid  (CO)  mérgezés  jellemző  tünetei  kezdetben 
szédülés,  fejfájás,  kábultság,  hányinger,  zavartság,  a  bőr 
kipirulása.  Hasonló  tüneteket  más  betegség  is  okozhat 
(például, ha csökken a szobában az oxigén mennyisége), ezért 
az  a  legfontosabb,  hogy  mindig  figyeljünk  oda  magunkra  és 
családtagjainkra is. Ilyenkor jusson eszünkbe, hogy esetleg CO 
mérgezés  veszélye  állhat  fenn!  Azonnal  szellőztessünk  és 
közben figyeljük, hogy a  tünetek változnake, szűnneke! Az  is 
gyanús,  ha  a  lakótérbe  érkezés  után  esetleg  egyszerre  többen 
tapasztalnak a fentiekhez hasonló tüneteket.
Nagyon  fontos,  hogy  CO  mérgezés  gyanúja  esetén  ne 
mérlegeljünk,  azonnal  hívjunk  mentőt  és  értesítsük  a 
katasztrófavédelmet,  ugyanis  nem  tudhatjuk,  a  mérges  gázt 
milyen koncentrációban és milyen hosszan lélegeztük be.
A  szénmonoxid  már  rendkívül  kis  koncentráció  esetén  is 
súlyos  mérgezést  okozhat.  A  katasztrofavedelem.hu 
információi szerint a 200 ppm1) CO koncentráció néhány órán 
át  történő  belélegzése  fejfájást  és  hányingert  okoz,  1600  ppm 
szénmonoxid  koncentráció  20  perc  után  eszméletvesztést,  2 
óra  után  pedig  halált  okoz.  Jól  mutatja  a  szénmonoxid 
mérgezés veszélyességét, hogy 12800 ppm koncentráció esetén 
már néhány percen belül beáll a halál.

Forrás: elsosegely.hu, katasztrofavedelem.hu

A CO mérgezés hatásmechanizmusa
A  szénmonoxid  (CO)  rendkívül  mérgező  gáz,  emberi 
érzékszervekkel  nem  észlelhető,  szokás  „néma  gyilkosnak”  is 
nevezni. Elsősorban szén alapú vegyületek (földgáz,  fa,  faszén, 
fűtőolaj,  benzin,  propán,  bután  stb.)  tökéletlen  égése  során 
keletkezhet.
Mérgező  hatása  abban  áll,  hogy  a  CO  molekulák  a  vér 
hemoglobinját  kötik  meg  (méghozzá  több  százszorosan 
erősebben,  mint  az  oxigén  molekulák),  és  ez  a  szervezetben 
már  igen  kis  koncentráció  esetén  súlyos  oxigénhiányt  okoz. 
Tartós  belégzése  akár  halálhoz  is  vezethet,  a  szervezet 
gyakorlatilag megfullad.
(2015ben  emiatt  9  halálos  baleset  volt  Magyarországon, 
2016ban ez a szám már októberig elérte a 17et [a szerk.])

LADÁNYI PÉTER
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APRÓ MAJORSÁG VAGYIS A BAROMFI-TENYÉSZTÉS FOGLALATJA (RÉSZLET)
honi és külföldi tekintélyek nyomán, saját tapasztalataival bővítve

FARKAS MIHÁLY

FÖLDBIRTOKOS

PEST 1870.

Az apró majorság tulajdonképen a kisebb házi gazdaság 
köréhez tartozik, s mint olyan kiválólag a gazdasszony gondja 
alatt áll; a mezei szintugy mint a kertgazdászat, nemkülönben a 
háztartás körül évenkint eleső hulladékok leghasznosabban 
baromfi-tenyésztés által értékesíthetők; miért is jól rendezett 
gazdaságban baromfi-tartás és tenyésztés nélkülözhetlen 
szükség: a házi fogyasztásra szükségelt tojás, sült és tollak, 
melyekért évenkint több, lehet mondani százakra menő 
forintok vándorolnak ki a gazda erszényéből, jól rendezett apró 
majorság mellett mind megtakaríthatók.
De nemcsak saját szükségleteink fedezése, hanem 
nyerészkedési szempontból is, elönynyel kinálkozik a baromfi-
tenyésztés, legkivált nagyobb városok közelében, s nem 
megvetendő jövedelmi forrása az a földiparnak, a szorgalmas 
gazdasszony pedig minden esetre meg fogja találni a mellett 
számadásait, s azon csekély költség és gondviselés dús 
kamatokban meghozza gyümölcsét.
Nincs a gazdászatnak egy ága is, mely kevesebb gonddal és 
fáradozással járna, az apró majorságnál, nem kiván az 
utánjárást, s nagyobb erömegfeszitést egy tekintettel 
átszemlélhető annak állománya, s legyen bár a baromfiak 
száma még annyi is, a gondos gazdasszony rendes etetés 
alkalmával mindannyiszor egy pillanattal meggyőződhetik 
annak állapotáról, persze hogy itt is, valamint mindenütt a 
gazdasszony őrszeme mindig résen álljon, s legkevésbé se 
bizakodjék a gondatlan, nem ritkán roszakaratu cselédekre, kik 
a mai korszellemnél fogva mint afféle fizetett ellenségek, 
mindent inkább, csak nem a gazda hasznát czélozzák, jusson 
tehát itt is mindannyiszor eszünkbe azon bölcs mondat 
igazsága: „Oculus domini fastigat boves".

I. A tyúk
Házi szárnyasaink között a tyúk kétségkivül egyike a 
leghasznosabbaknak, majdnem az egész föld kerekségén 
elterjedve, a legszegényebb zsellér viskójától kezdve, a 
legpompásabb uri lakokig mindenütt föllelhető, s mintegy 
kiegészitő része szeliditett házi állatinknak; rendkívüli 
szaporasága, tojása, tolla és húsával dúsan megfizeti azon 
csekély fáradságot és költséget, melyet tenyésztésére forditunk.

A tenyész-kakas és tyúk megválasztása.
Ha jó és erőteljes ivadékra szert tenni akarunk, ugy 
mindenekelőtt a tenyész-állatok megválasztására kell gondot 

fordítani, és pedig mi a kakast illeti, az bátor, tüzes szemű, 
szép piros taréju és csőrfüggőjü; továbbá rövid vastag csörü, 
izmos czombu, melle tág, farka és sarkantyúja nagy legyen.
A kakas harmadik hónaptól kezdve egész 5 évig szaporításra 
alkalmas, azontúl elvénülve, fiatallal föl-váltandó; – egy kakas 
10—12 tyúknak megfelelni képes. – Veszekedő, irigy kakas 
tenyész-tyúkok közé nem való.
A tenyész-tyúknál kivánatos, hogy nagy vastag feje, rövid 
nyaka, lefüggő nagy piros taréjja legyen, némelyek a sötét 
tollazatuakat mindnyájuk között legtöbbre becsülik, s 
ennélfogva tenyésztésre is ilyeneknek adnak elsőbbséget.
Sarkantyús tyúkok kotlás közben tojásaikat könnyen 
összetörik, miért is tenyésztésre kevésbé alkalmatosak ; 
szintúgy mindazon tyúk is, mely tojásait feltöri és kiszívja, 
nemkülönben az is, mely mint a kakas kukorikol. Vagy pedig 
széknélküli tojásokat tojik, a majorságból azonnal 
eltávolítandó.

Tojás és kotlás.
Különös sajátsága a tyúknak az, hogy kakas hiányában is 
rendesen tojik, ezen tojások azonban nem lévén termékenyítve, 
szaporításra egyáltalában nem valók, s csakis házi fogyasztásra 
használhatók fel, tapasztalás szerint ezen szűz tojások sokkal 
hamarébb is megromlanak, minélfogva elrakásra se 
alkalmazhatók.
A tyúk, kivévén a vedlés idejét, mely rendszerint november és 
deczember havára esik, egész éven át tojik; egy-egy jó tyúk 
után 100- 120 tojás nem tartozik a ritkaságok közé.
Télen át nagyobb hidegek beálltával a tojással néhány napra 
felhagynak ugyan, de ha ismét lágy idő áll be, azt azonnal 
megkezdik, sőt ha folytonosan meleg ólban tartjuk őket, még a 
keményebb hidegek alatt is rendesen tojnak. – A fiatal tyúk 
vagy jércze a 10-ik hónapban kezd tojni, tojása azonban kisebb 
és tenyésztésre kevésbé alkalmas.
A mint a tyúk egy szakaszt, vagy mint közönségesen mondani 
szokás, pászmáját kitojta, kotlani kezd, mit kotyogázásáról, 
ugyszinte arról is, hogy a kotló a fészektojásokat megülni 

A  könyv  1870ben  (majdnem  150  évvel  ezelőtt)  jelent  meg 
Heckenast Gusztáv nyomtatásában, de a háztáji baromfitartás 
és  tenyésztés  a  könyv  kiadása  óta  eltelt  idő  alatt  nem  sokat 
változott. Az akkor leírtak többsége ma is változatlan formában 
megállja a helyét…

(a  helyesírási  hibákért  elnézést  kérünk,  az  eredeti 
szöveghűség  és  az  írás  eredeti  hangulatának  megőrzése 
érdekében a szövegen sehol nem változtattunk [a szerk.])

(folytatás az 5. oldalon)
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kezdi, könnyen megismerhetünk; a kotlós tyúk mintegy lázas 
állapotban van, nyugtalan, hasa megkopaszodik ; ilyenkor 
aztán ha költetni akarunk vele, magányos, csendes, sötétes 
helyen szénából vagy szalmából fészket csinálunk 
(legczélszerübben vesszőkből font kosárba), abba a tyúk 
nagyságához képest 10—15 válogatott szép egészséges 
tojásokat elhelyezünk és a tyúkot elültetjük; a gondviselés a 
költés tartama alatt legfőképen abból áll, hogy a kotló 
lehetőleg csendességben maradjon, és semmiféle külső 
háborgások által föl ne zaklattassék; czélszerű egyszersmind, 
ha a naponkinti eleséget és vizet a fészek közelében 
elhelyezzük, hogy a kotló ne kénytelenitessék a végett 
mindannyiszor huzamosb időre a fészekről távozni és a költést 
félbeszakítani; a költés tekintetében alig akad párja a tyúknak, 
mely azt nagyobb béketűréssel végezné, s nem ritka eset az is, 
hogy a kotló inkább éhen és szomjan vesz el, semhogy 
tojásairól csak egy tápot is fölkelne; az ilyen szorgalmas 
kotlókról tehát magunknak kell gondoskodni, s az eleséget és 
vizet azok közvetlen szomszédságában elhelyezni.

Két-három éves tyúkok kotlásra alkalmasabbak a fiatal 
jérczéknél, ha tehát alkalmunk van választani, csakis azokat 
ültessük el.
Három hét múlva, vagyis 20—22 nap alatt a költés müve be 
van fejezve s a kis csibék kikelnek, a gondos gazdasszony 
tehát mindannyiszor följegyzi magának az elültetés napját; 
különösen pedig szemmel tartja a kiköltéshez közel álló 
fészkeket, annyival is inkább, miután találkoznak kotlók, 
melyek az első csipogásra örömükben néhány kis csibével 
azonnal elhagyják fészköket, az ilyenektől, hogy annál inkább 
megüljék a még ki nem kelt tojásokat, legczélszerübb, ha a 
csibéket elszedjük, s mindaddig külön meleg helyen tartjuk, 
míg a többiek mind ki nem keltek, a minek legfölebb 48 óra 
alatt meg kell történni.

Kiadta:Heckenast Gusztáv, PEST 1870.

Forrás: OMgK (www.omgk.hu)

KÖZÉRDEKŰ JOGSZABÁLYOK
A képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
52. § (2) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A 
jegyzőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülésről külön 
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles 
megküldeni a kormányhivatalnak.

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI SORMUNKA TINNYÉN
júliusaugusztus helyett áprilisban és májusban

LADÁNYI PÉTER

A  Pestmegyei  Katasztrófavédelem  által 
kiadott  2017es  kéményseprőipari 
sormunkaterv  Tinnyén  tervezett  júliusi
augusztusi  ütemezése  ellenére  a 
kéményseprők már járják településünket.
Szerkesztőségünk  kérdésére  a  Pest
megyei  Katasztrófavédelem  képviselője 
elmondta, hogy a kiadott sormunka tervet 

tavaly  készítették  el,  de  időközben 
jelentősen  bővült  a  kéményseprői 
személyi  állomány,  ezért  az  előre 
tervezettnél  jóval  hamarabb  került 
Tinnyére  a  sor.  A  szakember  elmondta, 
hogy  a  kéményseprői  ellenőrzések 
előreláthatólag  május  végére  be  is 
fejeződnek községünkön.

Ez  a  tevékenység  a  kéménytulajdonosok 
részére – a természetes személyeknek – a 
kéményseprő  által  megajánlott  első  két 
időpontban ingyenes.

A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi feladatokat végzi el:
• az égéstermékelvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
• az égéstermékelvezető műszaki felülvizsgálatát;
• a  tüzelőberendezés  biztonságos  működéséhez  szükséges  levegő  utánpótlásának  ellenőrzését,  figyelembe  véve  a  levegő

utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozások hatását is;
• az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
• az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
• a gáztüzelőberendezés műszakibiztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzését;
• a  szénmonoxid  érzékelő  berendezésre  vonatkozó  műszaki  követelmények  teljesülésének,  valamint  az  érzékelő 

működőképességének ellenőrzését.

§

5
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A  Magyarországi  Egyházak  Ökumenikus 
Tanácsa (MEÖT) 2012 óta minden évben, 
így  idén  is megszervezi  a Pünkösdi Zenés 
Vigíliát.  A  Pünkösdi  Zenés  Vigília  célja, 
hogy  keresztyén  fiatalokat  és 
egyetemistákat összegyűjtsön ökumenikus 
közösségben  és  együtt  imádkozzon, 
hallgasson keresztény könnyű zenét.
Fontos  része  mindig  az  eseménynek  az 
igehirdetés  is,  ebben  az  évben  Steinbach 
József  református  püspök,  a  MEÖT 
elnöke fog prédikálni.

PÜNKÖSDI ZENÉS VIGÍLIA
ökumenikus program fiataloknak

REFORMÁTUS IGEHIRDETÉSEK
a tinnyei Szent Jakab református templomban

Kedves Olvasók!
Ez  a  falu  tele  van  kincsekkel.  Ezek  közé 
tartozónak  érzem  a  két  helyi  keresztény 
gyülekezet  működését:  Harkai  Gábor 
tinnyei  plébános  a  katolikusok,  illetve 
Csoma  Áron  lelkipásztor  a  reformátusok 
közösségét  vezeti.  Én  a  református 
istentiszteletekre  járok,  s  a  hétről  hétre 
hallgatott  igehirdetések  nagy  hatással 
vannak  rám,  s mindazokra,  akik  ezt  hall
gatják.

Nem  akar  feltétlenül  téríteni,  hanem 
inkább  gondolkodtatni,  s  ezáltal  jobban 
megismerni  magunkat,  s  a  körülöttünk 
lévő világot.
A beszédek erejét abban érzem, hogy

mindenkihez szólnak, 
hívőkhöz, nem hívőkhöz 
egyaránt, s mindenkinek 
adnak valamit, amivel 
gazdagabban távozhat.

Ezért  éreztem  késztetést,  hogy  mindenki 
számára elérhetővé tegyük a beszédeket.

Jó hallgatást!
Nem bánják meg!

CZAKÓ PÉTER

2017. április 14.
Húsvét nagypéntek

2017. április 16.
Húsvét vasárnap

KATOLIKUS HÍREK HARKAI GÁBOR

TINNYEI KATOLIKUS PLÉBÁNOS

Temető takarítás
2017.  május  20án  temető  takarításra 
szeretnénk  hívni  a  lakosokat.  Gyülekező 
délelőtt 9 órakor a Gáborhegyi temetőben.

Ismét lesz KatTábor!
A katolikus plébánián idén is lesz gyermek 
napközis tábor.

Ideje: 2017. 07. 03tól 2017. 07. 07ig
Érdeklődni lehet:
  • Bányász Arankánál: +36 30 468 6127 és

  • Veréb Csillánál: +36 30 508 9205

Jelentkezési határidő: 2017. június 15.
Jelentkezni  3  000  Ft  előleg  befizetésével 
lehet.

Katolikus Egyházközség



2017/05 • 2. szám Körtvélyes

HITÉLET • SZÓRAKOZÁS

amit elsősorban az Ő tiszteletének gyakor
lásában mutathat meg  és  az  embertársak 
felé való szerető, segítő viselkedésben.

Nehéz  ügy  húsvét  ünnepe  a  valódi 
tartalma  miatt  is.  Ilyenkor  Jézus 
feltámadását  ünnepeljük,  ami  egyértelmű 
és végső győzelem a halál felett.

„– De a feltámadás marhaság” – mondta 
keresetlen  tömörséggel  és  őszinteséggel 
egy fiatalember a szép kora tavaszi napsü
tésben.  A  véleménye  teljesen  érthető, 
hiszen a mindennapi  tapasztalatunk  töké
letesen  kizárja  a  kereszténység  alapvető 
hittételét a  feltámadás valóságáról. Persze 
legalább  ilyen  keresetlenül  fogalmazott  a 
heves vérmérsékletű Pál apostol is (akinek 
az  életéről,  jelleméről,  gondolkodásáról 
egyébként  elég  sokat  tudunk),  amikor  azt 
írta:  „ha  nincs  a  halottaknak 
feltámadása,  akkor Krisztus  sem  támadt 
fel.  Ha  pedig  Krisztus  nem  támadt  fel, 
akkor  üres  a  prédikálásunk  és  üres  a  ti 
hitetek is” (1Kor. 15, 14). Azaz a lelkészek, 
papok mindenféle szószéki szolgálata nem 
más,  mint  üres  és  felesleges  fecsegés. 
Csakhogy  Pál  töretlen  szilárdsággal  és 
magabiztossággal,  azzal  zárja  levelének 
ezt  az  eszmefuttatását,  hogy:  „Ámde 
Krisztus  feltámadt a halottak közül, mint 
az  elhunytak  zsengéje”  (1Kor.  15,  20).  – 
Kinek  van  akkor  igaza:  a  XXI.  század  jól 
informált  fiataljának,  vagy  a  régmúltba 
vesző,  több  mint  kétezer  évvel  ezelőtt 
meghalt  szenvedélyes  vándornak  és 
levelezőnek, Pálnak?

Nekem az a véleményem, hogy Pálnak. És 
nem  csak  azért  gondolom  így,  mert  az 
apostol  nagy  műveltségű,  racionálisan 
gondolkodó  ember  volt,  hanem  azért  is, 
mert  komoly  belső  megtapasztalás, 

élmény jön át a szavain. És azt hiszem, ez 
a  lényeg.  A  kereszténység  belső  történés. 
Ez  azt  jelenti,  hogy  az  Úr  Jézus  nem  a 
világot változtatta meg, hanem azokban az 
emberekben  hoz  létre  belső  átalakulást, 
akikkel  közösségbe  került.  Szóval  belül 
kell történnie valaminek.

Egy  régirégi  történet  szerint 
Arkhimédész,  a  híres  ókori  matematikus, 
egy  alkalommal  elgondolkodva  fürdőzött 
éppen,  amikor  egyszer  csak beugrott  neki 
valami:  „amennyire  nyomom  a 
testemmel,  a  súlyommal  a  vizet  lefelé, 
annyira nyom engem a víz felfelé”. Ezt mi 
már  így  tanultuk:  „minden  vízbe mártott 
test  a  súlyából  annyit  veszt,  amennyi  az 
általa  kiszorított  víz  súlya…” 
Arkhimédész  annyira  megörült  a 
felismerésnek,  hogy  kiugrott  a 
medencéből,  és  ahogy  volt,  meztelenül 
szaladt  a  városba  közben  teli  torokból 
„Heurékát”  kiáltozott,  ami  azt  jelenti 
megtaláltam.  Mi  volt  a  folyamat?  Nem 
tudjuk.  Egyszer  csak  beugrott,  felfénylett, 
meglett.  Ugyanez  a  szó,  ez  a  Heuréka 
szerepel  János  evangéliumában,  amikor 
az  első  tanítványok  először  találkoztak 
Jézussal. Semmit sem tudtak róla, András 
mégis  így  kommentálja  a  találkozást: 
megtaláltuk  a  Messiást.  Mi  történt? 
Egyszerűen  felragyogott  benne  valami, 
azaz  valaki.  Minden  valószínűség  szerint 
itt  húzódik  a  választóvonal  a  fiatalember 
és  Pál  véleménye  között.  Eszembe  jut  a 
pünkösdi  történet  is,  amikor az apostolok 
bátor  egyértelműséggel  beszéltek  a 
feltámadott  Úrról,  míg  az  őket  hallgató 
sokaságból  egyáltalán  nem  kevesen  azt 
hangoztatták,  hogy  ezek  édes  bortól 
részegedtek  meg,  mondván  ilyen 
marhaságot  csak  részeg  vagy  bolond 
ember  beszélhet.  Egyik  oldalon 
bolondság,  másik  oldalon  heuréka.  A 
kérdés  most  már  az,  hogyan  lehet  a 
fiatalember  oldaláról  a  másik  oldalra 
kerülni, hogyan lehet ezt a választóvonalat 
átlépni?  Egy  idős  lelkipásztor  ezt  a 
határátlépést  úgy  határozta  meg,  hogy 
elnevezte  megvilágosodásnak.  Hozzára
kott  egy  páli  mondatot  is:  „Isten,  aki  azt 
mondta:  sötétségből  világosság 
ragyogjon  fel,  ő  gyújtott  világosságot  a 
szívünkben…” (2Kor. 4, 6).

Ez  ma  sincs  másként.  Ez  egy  belső 
folyamat.  A  folyamat  motorja  maga  az 

Isten,  de  a  másik  motorja  mi  magunk 
vagyunk,  akik  vágyják  és  engedik,  hogy 
dolgozzon rajtuk.

Nehéz ügy a húsvét  e nélkül. Én azonban 
reménykedem, hogy Tinnyén vidám volt a 
húsvét  és  csupa  napfény  és  gyönyörű 
minden  ború  ellenére,  mint  az  Úr 
feltámadásának  ünnepe,  a  „Heuréka”,  a 
„Megtaláltam”  élményével  együtt. Hiszen 
a kereszténységnek és a húsvétnak  is ez a 
titka.  Ez  a  belső  történés,  ez  a  belső 
megvilágosodás.

Nehéz ügy (folytatás az 1. oldalról)

7

TKK CSALÁDI MAJÁLIS
2017. május 27én, 14 órától

A  Tinnyei  Kulturális  Kerekasztal  (TKK) 
2017.  május  27én  14  órától  Családi 
Majálist  rendez  Tinnyén.  Az  iskola,  az 
óvoda és a tinnyei egyházak szervezésében 
kézműves asztalok várják az érdeklődőket.
Az  arcfestés  (LocsiFecsi) mellett  számos 
sport program is lesz:
    • kerékpáros szlalom verseny,
    • pingpong verseny,
    • zsákban ugrálás,
    • csocsó verseny.
Aki  megéhezik,  azt  zsíros  kenyér, 
palacsinta és sütemény várja.
18  órától  az  ÉlesBolykiCzakó  Quartett 
zenél a felnőtteknek.

HIRDESSEN

LAPUNKBAN!
további információ:

http://tinnye.info/media
+36 70 415 2086
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Körtvélyes

Vízszintes
1.  Hagyományőrző  tinnyei  népszokás;  17. 
Nem teli; 18. Szándékos félrevezetés; 19. Néhány 
településen  a  kutya  tartása  után  fizetendő;  20. 
Vegytan;  22.  Indíték,  előidéző;  23.  A  híres  róka; 
24.  Bibliai  alak;  26.  Radon;  27.  Patás  állat;  28. 
Mázol;  31.  Kemény  (szleng);  33.  Amerikai 
Szabványügyi  Szövetség;  35.  Nem  tudja  tartani 
az iramot; 37. Franciaország; 38. Indulatszó; 39. 
Tinnyei bánya; 41. A Körtvélyespatak Tinnyén 
…;  42.  Leamortizál  (pl.  lakást);  44.  Engem 
(angol);  45.  Rendőrök;  47.  Értékesít;  49. 
Határozószó,  igekötő; 50. Maga; 51. Nem az; 52. 
Női név; 53. Lyuk népiesen; 55. Eljárás, ahogyan 
valami  megcsinálható  vagy  végrehajtható;  56. 
Lítium;  57.  Isten  kezdetkor  teremtette;  58. 
Finom az  ilyen ponty; 60. Nem a  tegnapiba; 62. 
Isten szava; 63. Európai Központi Bank; 65. Ez a 
cél  a  labdajátékokban;  66.  Mesterséges 
intelligencia  (angol);  67.  Nekem  (angol);  68. 
Parancsnok  (röv.);  69.  Szamárbeszéd;  71. 
Körtvély;  73.  Ókori  görög  építészeti  stílus;  75. 
Tizenkét  órára;  77.  Bajt  okoz;  78.  Névelő;  79. 
Mássalhangzó  (kimondva); 80. Növénnyel  sűrűn 
benőtt  sekély  állóvíz;  81.  Igen  nagy  kiterjedésű 
rét,  legelő,  kaszáló;  83.  A  tojáslevest  ezzel  lehet 
sűríteni;  84.  Távoli  helyen;  85.  Kulturális 
egyesület Tinnyén

Függőleges
1. Autentikus magyar népzenei együttes; 2. 
Női név; 3. Tagadószó; 4. Nemzeti Sport Intézet; 
5.  Európai  Bizottság  (angol);  6.  International 
Organization  for  Standardization;  7.  Tinnye 
polgármestere  volt;  8.  Távolabbi  hely  felé;  9. 
A  felvilágosodás  szerződése;  10.  Lovas  (röv., 
hadügy);  11.  Autentikus  magyar  népzenei 

együttes;  12.  Európai  (hivatásos)  Ökölvívó 
Szövetség;  13.  Jellegzetes  fa  Tinnyén;  14. 
Híres  amerikai  színész  keresztneve  (Harris);  15. 
Elhatárolt  terület;  16.  A  legnagyobb magyar;  21. 
Föld  alatti  átvezető  építmény;  25.  Építmény 
tetejének  csúcsosan  vagy  taréjosan  kiálló, 
kiemelkedő  része;  29.  Felfelé  mozgat;  30. 
Törökország; 32. Körültekintő figyelemmel ügyel; 
33. Menyasszony; 34. Fegyveres erők legnagyobb 
egysége;  35.  Alá;  36.  Alacsonyan  levő  rész, 
valaminek  az  alsó  része;  40.  Évszak;  43.  Teve 
rokona; 46. Növény támasztéka; 48. Pozitív film; 
54. Tekintélytartó, feszes, tartózkodó, kissé rideg; 

56.  Behajthatatlan  veszteséget  elkönyvel;  57. 
Olyan  állapotban,  amikor  az  érzékszervek  a 
megszokott  módon  működnek,  az  ember 
öntudatánál  van;  59.  Isten  gyümölcsöző 
kegyelme,  jóakarata,  jutalma;  61.  Belső 
emésztőcsatornáját;  64.  Szilárd  ásvány;  65. 
Germánium;  66.  Kazahsztán  és  Üzbegisztán 
határvidékén fekvő, folyamatosan pusztuló sóstó; 
68. Budapestnek a Duna bal partján fekvő része; 
70.  Megtapasztal;  72.  Erős  robbanóanyag;  74. 
Lírai  műfaj;  76.  Cégforma;  77.  Állami 
Gazdaságok  Központja;  80.  A  másodperc  egy 
milliárdomod része; 82. Dísz;

A  2017/2018–as  nevelési  évre  a  Tinnye Község Önkormányzata 
által  fenntartott  Napközi  Otthonos  Óvodába  a  gyermekeket  a 
következő időpontokban lehet beiratni:

2017. május 10. (szerda): 09:0011:00 és 15:0017:00
2017. május 11. (csütörtök): 15:0018:00

2017.május 12. (péntek): 09:0011:00
Helyszín: Az óvoda vezetői irodája

A 2011.  évi CXC. Nkt.  rendelkezései  értelmében,  a  gyermek  abban  az 

évben, amelyben augusztus 31ig a harmadik életévét betölti, az óvodai 

nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1től kezdődően napi négy 

órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

A  szülő  az  óvodai  nevelésben  történő  részvételre  jogszabály  alapján 

kötelezett  gyermekét  köteles  beiratni  az  önkormányzat  által  közzétett 

közleményben meghatározott időpontban a lakóhely/tartózkodási hely 

szerint illetékes óvodába.

Az óvodába a 2017/2018as nevelési évre a
2014. augusztus 31ig született gyermekek 

beiratása kötelező.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a  teljes óvodai 

életet magában foglaló játékos foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az 

időpontig  tart,  ameddig a gyermek a  tankötelezettség  teljesítését meg 

nem kezdi. Az óvoda a gyermek hároméves korától a  tankötelezettség 

kezdetéig nevelő intézmény.

A  jegyző  a  szülő  kérelmére  és  az  óvodavezető,  valamint  a  védőnő 

egyetértésével,  a  gyermek  jogos  érdekét  szem  előtt  tartva,  az  ötödik 

életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 

részvétel  alól,  ha  ezt  a  gyermek  családi  körülményei,  képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A felmentési kérelmeket
(az önkormányzat jegyzőjéhez címezve)

az óvodavezetőhöz kell eljuttatni.

ÓVODAI BEIRATKOZÁSI REND
a 2017/2018as nevelési évre
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