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Etyeki kulturális, közéleti havilap

Bölcsőde alapkőletétel

Fotó: Döme László
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Önkormányzati hírek

Programajánló
November

Rendezvény

11.

P

16.00 órától
Márton nap

25.

P

11.00 órától XVI. Fülemüle Népzenei
Fórum

27.

V

16.00 órakor
Advent első gyertyagyújtás

Helyszín

Szervező, közreműködő

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda, Etyeki
Nefelejcs Német
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola,
Nemzetiségi Óvoda előtti tér Etyeki Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola, Segítő
Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
Látogatóközpont

Etyeki Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola,
„Fülemüle” Alapítvány

Látogatóközpont

Etyek Nagyközség Önkormányzata, Magyar-kút
Könyvtár és Művelődési Ház, Etyeki Prelúdium
Alapfokú Művészeti Iskola, Etyeki Nyelvoktató Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Nefelejcs Német
Nemzetiségi Óvoda, Kamilla Virágbolt, Szirom Ház

Anyakönyvi hírek

„Leszek sehol és mindenütt leszek…”

Köszöntjük Etyek októberben született
négy legifjabb lakóját és szüleiket. Sok
erőt, egészséget, boldogságot, csodálatos jövőt kívánunk a csöppségeknek és
családjuknak!

Mindenszentek és Halottak napján az élők sorából eltávozott szeretteinkre emlékezünk. A temetők ilyenkor a legszebbek, méltóságteljes
a csend, csak a gyertyák és mécsesek fénye lobog a fehér krizantémok tengerében.
Állunk azok sírja mellett, akik még most is fontosak számunkra,
mert az életünk részei voltak. Reményt és hitet adtak nekünk, s kísértek bennünket utunkon szülőként, gyermekként, nagyszülőként,
barátként, vagy távoli rokonként. Osztoztak velünk jóban és rosszban,
örömben és bánatban, gondunkat viselték, jó tanáccsal láttak el, vagy
csak meghallgattak bennünket. Rájuk emlékezünk ezekben a napokban, velük találkozunk újra, s idézzük fel az együtt töltött pillanatokat.
Hiányuk pótolhatatlan, de sírjuk mellett állva hálát adhatunk Istennek,
hogy velünk lehettek a mindennapokban, hogy átsegítettek bennünket
sok nehézségen, támaszt nyújtottak és utat mutattak számunkra.
Emlékezés és találkozás – a kegyelem pillanatai ezek, ott és akkor,
újra együtt – VELÜK.
Kattra Judit

„Azért, mert szerettek, jöttem a világra,
Lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek mindig, igaz szeretettel,
A kincsetek vagyok: kicsi kincs, de
ember.”
(Ismeretlen szerző)

Októberben nyolc pár döntött úgy, hogy
összekötik életüket és házasságot kötnek.
„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig.”
(Madách Imre)
Októberben öt esetben vettünk búcsút
egy családtagunktól, barátunktól, volt
kollégánktól, szomszédunktól.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben
élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek…
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben.”
(Juhász Gyula)
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Lakatos Lilla, a pedagógia művésze
A Lakatos Lilla iparművész, vizuális- és
környezetkultúra szakos tanár pedagógiai
pályáját bemutató kiállítás október végéig
volt látható az Etyeki Műhely galériában. A
kiállítás kurátora Joó Emese etnográfus,
muzeológus. egyetemi oktató, aki a rendhagyó és gazdag alkotóművészi és pedagógiai munkásságból csupán kiragadott
pillanatképek bemutatására vállalkozott.
Lakatos Lilla egyéni alkotói világába legújabb rostpapír képein, korábbi meseképein, textilszövésein, bábjain és babáin keresztül tekinthetett be a nagyszámú érdeklődő a galéria kiállítótereiben és kertjében
megrendezett tárlaton.
„Lakatos Lilla nemcsak a görög, hanem
valamennyi kultúra és művészeti stílus által ihletett mai múzsa, akinek pazarul színes világa, végtelen kreativitása és formabontó szemlélete növendékeire, barátaira és pályatársaira egyaránt nagy hatást gyakorolt és gyakorol.
Az a határtalan szabadság, amellyel saját alkotásaiban bármilyen anyaghoz,
formához, színhez, hanghoz, történethez, játékhoz és a játszáshoz viszonyul,
egyedülállóan bontakozik ki és nyer széles teret a növendékekkel közös tevékenységekben.
Ezek az együttműködésen alapuló közösségi alkotói folyamatok jelentik pedagógusi pályájának védjegyét és kiemelkedő sikerét, amit talán a szakmai elismeréseknél is fontosabb gyakorlati hatás: a növendékek életre szóló sikerélménye
és alkotóművészeti kötődése fejez ki a legjobban. Sajátos pedagógiai módszerével, indirekt eszközökkel motiválva növendékeit, képes azokat valódi alkotóközösségekké formálni.” – emelte ki megnyitójában Joó Emese.
A tárlaton Trencsényi László gyermekkultúra kutató, író, egyetemi tanár idézte fel
a ’70-es éveket, amikor az első népművészeti tábort szervezve megismerte a Csákvári Nagy Lajos – Csókos Varga Györgyi művészcsaládot, köztük Lillát, aki 1974 óta
vesz részt az Etyeki Műhely alkotó tevékenységeiben Csókos Varga Györgyi szövéstanítási módszerének követőjeként és éltetőjeként.
Dr. Zsoldos Renáta
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Etyeken történt

Hangulatképek rendezvényeinkről

Aradi Vértanúk emléknapja, otóber 6.

Ünnepi megemlékezés az 1956. évi
forradalom és szabadságharc tiszteletére

Etyek Nagyközség Önkormányzatának
meghívására máramarosszigeti delegáció látogatott
Etyekre Vasile Moldovan polgármester úr vezetésével

Máramarosszigeti delegáció

Sebességmérő és rendszámfelismerő kamerák Etyeken
A gyorshajtás nem játék, emberéletek
múlhatnak rajta, éppen ezért örömteli
hír, hogy Etyeken a közelmúltban sebességmérő és rendszámfelismerő
kamerák kerültek kihelyezésre, amelyek már távolról jelzik, hogy hogyan
közelednek a gépjárművek, egyúttal
felhívják a vezetők figyelmét a lassításra. Amióta a Magyar Falu Program
keretében Gyopáros Alpár kormánybiztos és Tessely Zoltán országygyűlési képviselőnk támogatásával

felújításra kerültek a bevezető útjaink
– ugyanúgy, mint mindenhol a jó minőségű utak esetében –, megnőtt a
gépjárművek sebessége. A felszerelt
sebességmérő és rendszámfelismerő eszközök azonban nagyobb óvatosságra intik az autósokat.
Mindannyian bízunk abban, hogy
a kamerák kihelyezése hozzájárul a
balesetmentes és biztonságos közlekedéshez Etyeken!
Dr. Bálint Attila
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Alapkőletétel a jövő nemzedékének
72 férőhelyes bölcsőde épül Etyeken
Évente mintegy 70 gyermek születik
a településen. Számukra épül az a 72
férőhelyes bölcsőde, amelynek alapkövét nemrégiben rakták le, s amelyet
mintegy 1.043 milliárd forintos uniós
és kormányzati támogatásból jövő év
júniusára épít meg Etyek Nagyközség
Önkormányzata.
A több, mint ezer négyzetméteres,
hat csoportszobás létesítmény igényes, gyermekközpontú, korszerűen
fenntartható és üzemeltethető helyet
biztosít majd a gyermekeknek.
A bölcsődeberuházás része annak
a programnak, amelynek keretében
Fejér megye több településén is létesültek ilyen intézmények. Magyarország Kormánya a nehéz gazdasági
helyzet ellenére is megvalósítja ezeket
a programokat, hiszen ez fontos része
a Kormány családtámogatási politikájának – hangsúlyozta Tessely Zoltán
országgyűlési képviselőnk.
Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a
településeken folyó fejlesztések határozzák meg az ott élő emberek elégedettségét, kötődését és identitását.
Éppen ezért örömteli a mai esemény.
Zólyomi Tamás polgármester az
etyeki közösség ünnepnapjaként jellemezte az alapkőletételt, amelyet
temérdek munka előzött meg. A polgármester rámutatott arra, hogy a beruházás egy újabb állomása annak az

átfogó fejlesztési programnak, ami az
évtizedes infrastrukturális lemaradás
felszámolását célozza.
Mint mondta, hivatalba lépése óta
folyamatosak a fejlesztések: „Elkészült többek között a műfüves focipálya, a strandröplabdapálya, a konditerem, korszerűsítettük a Polgármesteri
Hivatal épületének fűtésrendszerét,
40 km vízelvezetési rendszer karbantartása történt meg, felújítottunk
és átépítettünk két hidat, folyamatosak az út- és járdaépítések, több,
mint 3000 fát ültettünk el, turisztikai
beruházás keretében buszparkolót
építettünk az Öreghegyen, 30 db-os
térfigyelő kamerarendszert és gyalogátkelőhelyeket építettünk, elkészült a

Budapest-Balaton kerékpárút Etyeket
átszelő szakasza, a kerékpáros pumpapálya, az iskola és a katolikus templom felújítása, jelenleg zajlik az óvoda
udvarának rendezése, tervezzük az
óvoda konyhájának modernizálását,
kapacitásbővítését, az épület energetikai felújítását, újabb szolgálati lakások kialakítását, további járda- és útépítéseket, új iskolát sportcsarnokkal
és tanmedencével, új orvosi rendelő
építését, valamint a református templom helyrehozatalát, mely fejlesztések
célja az etyekiek életfeltételeinek minél magasabb szintre emelése.”
A vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló bölcsőde a helyben
élők reményei szerint a település egyik
ékköve lesz.
Debreceni Csaba Attila

6

 MAGYAR-KÚT  2022. november

Gazdaság

Haraszthy Pincészet
A Haraszthy Pincészet sokkal több, mint szőlő és bor: kikapcsolódás,
változatos programok, feledhetetlen élmények, egyedi gasztronómiai világ,
szabadság, barátság és szerelem.

A borászatot 1996-ban az argentin
származású, de Kaliforniában és Magyarországon is otthon levő Carlos
Coelho alapította Etyeken, az Öreghegyen. A névadó Haraszthy Ágoston, a
kaliforniai szőlőkultúra atyja, aki példát
állított fel azzal, hogy a tradicionális
értékeket sikeresen ötvözte a modern
szemlélettel. Az elmúlt két és fél évtized során ezt az értékrendet szem
előtt tartva készítettük és készítjük
jelenleg is karakteres borainkat borászunk, Pázmányi Dániel vezetésével.
Jelenleg 123 hektáron gazdálkodunk, ezzel a Haraszthy Pincészet az
Etyek-Budai Borvidék második legnagyobb szereplője. Területeink közel
10%-a az etyeki Öreghegyen, pincészetünk közvetlen szomszédságában
található. Innen szüreteljük Öreghegy
névre keresztelt dűlő-szelektált bora-

inkat és prémium pezsgőnk alapborát.
Ültetvényeink többi része Válon található, ahol nagyrészt új telepítésű szőlővel dolgozunk. Itt található a Szerelem-szobor is, mely műalkotás LOVE
sorozatunkat inspirálta.
Válnak különösen fontos helye van
pincészetünk életében: célunk, hogy
a váli területeinket folyamatos odafigyeléssel és munkával teljesen rendbe
hozzuk: a hiányzó tőkéket pótoljuk, a
régi területeket újratelepítsük, valamint
új ültetvényeket hozzunk létre, előtérbe
helyezve a fenntartható fejlődés szempontjait is.
Az Etyeken található hagyományos
magyar fajták mellett Burgundia fő
szőlőfajtáinak helyi, etyeki tökéletesítésével is foglalkozunk. Legnagyobb
mennyiségben Irsai Olivér, sauvignon
blanc, chardonnay és pinot noir szőlő-

fajtákkal foglalkozunk, de házasítások
készítésekor szürkebarát, királyleányka és zenit szőlőfajtákat is használunk. Hisszük, hogy úgy lehet egyedi,
karakteres borokat készíteni, ha a modern technológiát vegyítjük a hagyományos eljárásokkal.
Korszerű és kíméletes feldolgozási
módszerrel dolgozunk, a bogyózást
válogatási fázis előzi meg, majd a préselést követően irányított technológiával erjednek boraink. A borkészítés
során csak kazeinmentes kezelőanyagokat alkalmazunk.
2021-ben 350 000 palack bort készítettünk, kínálatunkat pedig igyekeztük úgy összeállítani, hogy minden
érdeklődő számára izgalmas, egyedi
világú tételeket kóstolhassanak.
A LOVE és az ETYEK borcsalád tagjai minden esetben reduktív módon
készülnek. Könnyed, de jól strukturált
borok. Közös jellemzőjük a frissesség,
primer aromagazdagság és lendületesség.
Prémium és Fantástico borcsaládunk borai csak kiemelkedő évjáratokban készülnek válogatott alapanyagból. Általában 3 éves korukra válnak
fogyasztásra éretté. Szortimentünkben továbbá megtalálhatóak argentin
és kaliforniai testvérpincészeteink tételei is.
Ferenczi Csilla
Managing Director
H-2091 Etyek; Öreghegy Hrsz. 3108
office: H-1036 Budapest, Perc u. 8
phone.: +36 20 464 0713
e-mail: csferenczi@hvp.hu
web: www.haraszthy.hu
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Műanyagok mindenütt 4. rész
A mikroműanyagok

Biztosan mindenki bosszankodott már
azon, hogy a kertben vagy az udvaron használt takarófóliája pár év alatt
tönkrement, mert szétfoszlott apró
darabokra. Ha ilyenkor megpróbáljuk
lehúzni, mert kicserélnénk, azt tapasztaljuk, hogy teljesen elgyengült a
szerkezete. Bárhol megfogjuk, rögtön
elszakad. Egyrészt bosszantó, mert
nem ezt feltételeztük egy műanyagról,
egy modernkori szintetikus úton gyártott polimerről, hogy ennyi pénzért
ilyen könnyen tönkremegy, másrészt
érezzük, hogy az apró morzsái nincsenek jó helyen a fűcsomók között.
Azonban összeszedni már nem tudjuk az apró darabokat, mert alig látjuk
őket, és megfogni sem nagyon tudjuk.
Ezeket a hulladékokat hívjuk mikroműanyagoknak. A hivatalos definíció szerint azok az apró műanyagok a
mikroműanyagok, amelyeknek nincs
olyan mérete, ami nagyobb lenne
5 mm-nél. Talán kicsit esetlen ez a
meghatározás, de a lényege, hogy
azokat a műanyagokat hívjuk mikroműanyagnak, amiket már nem tudunk kézzel összeszedni a környezetünkben, mert – még ha esetleg észre
is vesszük – nem hajolunk le értük. A
nagy többségét pedig nem is látjuk,
olyan kicsik. Tehát a mikroműanyagok
olyan szennyezőanyagok körülöttünk,
ami ellen nem tudunk tenni, még a
legzöldebb szívű környezetvédő embertársaink is tehetetlenek a problémával szemben.
A mikroműanyagoknak számtalan
forrása lehet, nemcsak a szétszakadozott fólia. Az ember maga is termel

apró pici műanyagokat, gondoljunk
csak azokra a kozmetikai készítményekre, amelyek kicsi műanyag
szemcsék segítségével tisztították a
bőrünket tusfürdőkben vagy bőrradírokban. Az utóbbi időben szerencsére
ezeknek az úgynevezett elsődleges
mikroműanyagoknak a felhasználása a világ nagy részén már korlátozott, éppen a környezeti kockázata
miatt. Viszont pl. építkezéskor most
is fűrészeljük a házak polisztirol szigetelőanyagát és a PVC csöveket,
aminek a törmelékét viszi a szél, vagy
műanyag-füves focipályán koptatjuk
a „gyepet”, és minden mosásnál a
műszálas ruháink szövetének egy részét vékony műanyag szálacskaként
a szennyvíztelepre küldjük. Mindegyik
folyamat műanyag morzsák millióit termeli. Ezek a másodlagos mikroműanyagok.
A mikroműanyagok nagy része
azonban nem is direkt emberi tevékenység nyomán jut a vizeinkbe és a
termőföldjeinkbe, hanem a nagyobb
műanyagok feldarabolódása következtében. Mint a fólia az udvaron.
PET palackok, szívószálak, műanyag
evőeszközök és nylon zacskók milliói
töredeznek a hullámok és a napfény
hatására az óceánokban vagy éppen
a Tisza árterében. A végén esélyünk
sincs összegyűjteni őket. Apró, pici
műanyagszemétként viszi őket a szél
és a víz mindenhová.
Csak pár éve kezdtünk el foglalkozni
ezzel a környezetvédelmi problémával,

ezért nincsenek még a vizsgálatukra
vonatkozó szabványok, és az előfordulásukat regulázó jogszabályok. A
kutatások viszont egyértelműen azt
igazolják, amit amúgy is sejtettünk:
nem jó, hogy mindenütt ott vannak a
mikroműanyagok.
Folyóvizeinkben és tavainkban Magyarországon is kb. 10-100 db mikroműanyag részecske van minden

köbméter vízben. Ezt már mérések
sora igazolja. A vízben megzavarják
az ökológiai rendszereket, bekerülnek
a táplálékláncba, az élő szervezetekben gyulladásokat és egyéb kóros elváltozásokat indukálnak. A legutóbbi
kutatások kimutatták emlősállatok
vérében és húsában, de már az ember
méhlepényében is megtalálták.
Foglakozni kell vele és ezt a jogalkotók is felismerték. Az EU ivóvíz
és szennyvíz szabályozásába már
tervezik beépíteni a mikroműanyagokra vonatkozó korlátozásokat, de
a szabályozástól önmagában nem
lesz kevesebb belőlük. Kevesebb mikroműanyag csak akkor lesz a környezetünkben, ha mindenki tudatosabban
használja a műanyagokat. Minél kevesebbet használni belőlük, és a hulladékot fegyelmezetten, szelektíven
gyűjteni, hogy anyagukban vagy energetikailag újra tudjuk hasznosítani.
Ennyit tehetünk az alig látható, sunyi
módon szennyező mikroműanyagok
elszaporodása ellen.
Palotai Zoltán
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Óvodai hírek

Életmentő adrenalin
Manapság egyre többen szenvednek
allergiás megbetegedésben, amelyet
kiválthatnak bizonyos élelmiszerek –
földimogyoró, dió, mandula, szezámmag, halak, tejtermékek, tojás, liszt –,
ugyanakkor allergiás rohamot válthat
ki a méh- vagy darázscsípés és különböző gyógyszerhatóanyagok is.
Különösen a gyermekekre veszélyes
az ételallergia, amely annál hevesebb,
minél későbbi korban találkozik a
gyermekek szervezete az allergénnel.

Az országban sajnos tragédiával
végződő esetek rávilágítottak arra,
hogy milyen hamar megtörténhet a
baj, ezért Etyek Nagyközség Önkormányzata két darab, allergiás roham
esetén alkalmazható életmentő injekció beszerzését finanszírozta, védve
ezzel is gyermekeink életét és egészségét!
A közelmúltban a Nefelejcs Német
Nemzetiségi Óvodában az etyekiek
háziorvosaként tartottam bemutató

előadást és oktatást az EPIPEN Junior
injekció használatáról, amely az életveszélyes allergiás rohamok ellenszere, egy azonnal beadható adrenalininjekció, amellyel visszafordítható az
anafilaxiás roham.
Az óvoda alkalmazottainak egy
mintaeszközön mutattam be kollégáim segítségével az allergiás gyermek
esetén használatos eszközt, valamint
ismertettem a leggyakoribb allergéneket és az allergiás reakciók tüneteit.
A programon Dr. Zsoldos Renáta önkormányzati képviselőtársam is részt
vett.
Az életmentő szerből egy darabot
az óvodában helyeztünk el, míg további egy darabot november elején az iskolában tartandó bemutató és oktató
előadás keretében adunk majd át az
oktatási intézmény részére.
Morvayné Dr. Sárközi Tünde

Nefelejcs hírek az óvodából
Óvodánkban az október is izgalmas
eseményekben dúskált.
Október 1-jén az Idősek napján
óvodánk Méhecske csoportja köszöntötte az ünnepelteket, akik a
gyermekek „Őszköszöntő” című műsorát nagy tapssal jutalmazták.
A kedvező időjárás lehetővé tette,
hogy megkezdődjenek óvodánk játszóudvarának felújítási munkálatai.
A felújítás időszaka alatt a gyermekekkel nagy, élményt adó sétákat tettünk településünkön.
A szülők körében meghirdetett
óvodaszépítő délutánunk az eső miatt sajnos elmaradt.
Az előző években többször kiírt,
majd a járványhelyzet miatt eltörölt
intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés
október 7-én sikeresen megvalósult,
melynek keretében az óvoda pedagógiai-szakmai munkáját átfogóan
vizsgálták.

Október 14-én nagycsoportos
óvodásaink meghívást kaptak Bicskére a „Focipéntek” nevű kispályás
labdarúgó tornára. Három csoport
képviselte óvodánkat, melyre külön
busszal szállítottak bennünket. Az
eseménydús délelőttöt a gyermekek
nagyon élvezték, sok élménnyel gazdagodva tértünk vissza az óvodába.

A hónap közepén ingyenes ruhabörzét szerveztünk, ahol mindenki
válogathatott a gyermekruhák között.
Megemlékeztünk október 23-áról,
melynek keretében az óvodapedagógusok az őszhöz kapcsolódó népdalok éneklésével és mesével hozták
közelebb a gyermekek számára az
ünnepi megemlékezés méltóságát.
Október végén már a novemberre hangolódtunk, s a gyermekekkel
megkezdtük a Márton napi készülődést.
Nefelejcs Óvoda dolgozói
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Népszerű a karate
A Ganz-Kesjár Karate Klub 2003 óta
folytatja tevékenységét Etyeken és
elmondható, hogy az eltelt közel húsz
év alatt a karate sportág népszerűsége településünkön töretlen mind a
fiatalok, mind az idősebbek körében.
Jóllehet mindig van lemorzsolódás
és gyakran a tapasztaltabb, idősebb
sportolók hagyják el közösségünket,
de tény, hogy létszámunk folyamatosan növekszik. Edzéseinket kedden és
csütörtökön az általános iskola alagsori termében négy csoportban tartjuk 17.00-20.00 óra közötti időszakban óvodások, kezdők-utánpótlás, haladó-versenyző, felnőtt csoportokban.
Azok látogatják edzéseinket, akik az
esetleges testi fájdalommal szembeni
félelmeiket le tudják győzni. Manapság a sportolni vágyó fiatalok 15-20%a gondolja úgy, hogy kipróbálja magát
a karate sportágban.

Versenyzés
Kényes területe a mindennapi sportolásnak a tanítványok versenyeztetése.
Közel 30 éve oktatom a sportágat és
kijelenthetem, hogy egyre csökken
a versenyzési kedv a fiatalok körében. Persze hallani ”tudományoskodó” hangvételű véleményeket arról,
hogy mennyire felesleges ez a része
a sportéletnek. Nem is kívánok vitát

indítani ebben a témában,
inkább szeretném kiemelni
azokat a fiatalokat, akik mégis úgy döntenek, hogy kipróbálják magukat a szervezett
versenyeken és az edzéseken elsajátított technikákat
a gyakorlatban is letesztelik,
természetesen az érvényes
szabályok keretei között.
A 2022. évi versenyszezonban eddig tizenegy, főleg külföldi rendezvényen vettünk részt tanítványaimmal. Magyarországon kívül jártunk
Boszniában, Bulgáriában, Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában.
Ezen megmérettetéseken 22 aranyérmet, 11 ezüstérmet és 13 bronzérmet
szereztünk. Külön kiemelném Tóth
János, Pankotay Patrik, Dvorák Ádám
WKF Magyar Bajnoki címét, Dvorák
Ádám Szlovák Grand Prix, valamint
WSF Stílus EB aranyérmét.

Edzőtábor
Augusztus 17-21. között Etyeken rendeztük meg éves napközis edzőtáborunkat, amelynek az általános iskola
biztosított otthont. Soha nem volt
még ennyire népszerű ezen rendezvényünk. Több, mint ötven sportoló vett
részt a táborban. Budapestről és Tatabányáról is voltak vendégeink a ku-

mite edzéseken. Szeretnék köszönetet
mondani egyrészt Zólyomi Tamás
polgármester úrnak, aki intézkedett,
hogy az iskola felújítási munkálatai ne
akadályozzák edzéseinket, másrészt
Nyeste Ferenc intézményvezető úrnak, aki biztosította számunkra a gyakorláshoz szükséges helyszínt.
Idén egyesületünk egyik kiemelkedő
sportolója, Dvorák Ádám képviselte
Magyarországot 84 kg-os súlycsoportban a korosztályos világbajnokságon, mely 2022. október 26-30.
között a törökországi Konyában került
megrendezésre. A Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány gyűjtést
szervezett a VB költségeinek finanszírozására, ahol páratlan összefogásnak lehettünk tanúi: több, mint
500.000 forint adomány gyűlt össze!
Hálás köszönet az adományozóknak!

Találd ki, Etyek mely részén készült a fotó!
A megfejtéseket a szerkesztőségbe, a képre és hónapra való hivatkozással, névvel, e-mail címmel az ujsag@
etyek.hu e-mail címre kérjük beküldeni.
Év végén a jó megoldást beküldők között egy könyvcsomagot sorsolunk ki.
Beküldési határidő: megjelenés hónapjának 25. napja
23:00.
A október havi megfejtés:
Etyeki Református Templom kapubejárata

Kocsis László
egyesületi elnök
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„…szerződés a múlt, a jelen és a jövő
magyarjai között…”
Idézet Magyarország Alaptörvényének második oldaláról:
„Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő
magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát,
melyben élni szeretnénk.”
A szerződés egy ügylet a szerződő
felek között, ha úgy tetszik egy közös ügy írásba foglalása. Ha közös
az ügyünk, bizonyos szempontból
közösségben vagyunk. Közösségben
vagyunk a múlt és a jövő magyarjaival.
Bár saját írott alaptörvényünk nincs,
közösségben vagyunk itt Etyeken is:
ősetyekiek és beköltözöttek; svábok,
romák és más nemzetiségű etyekiek;
idősek és fiatalok; tanulók, szülők és
pedagógusok, nyugdíjasok, dolgozók
és munkanélküliek. Közös ügyünk,
közös felelősségünk, hogy ez a falu
megőrizze a múlt, a jelen és a jövő
etyeki nemzedékeinek írásba nem
foglalt, de folyamatosan és elevenen
megmutatkozó akaratát, hogy hogyan
szeretnénk etyekiként élni.
Idézet a képviselői eskü szövegéből:
„Polgármesteri, képviselői tisztségemből eredő feladataimat Etyek
nagyközség fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet
javára gyakorlom.” Tisztségünk szol-

Impresszum

gálat – a falu egész közösségének a
szolgálata. Feladat, melyet a nagyközség fejlődése érdekében teljesítünk.
Ezt vagy lelkiismeretesen tesszük –
vagy nem a település fejlődése érdekében cselekszünk.
Ma a lelkiismeretünk azt diktálja,
hogy az épített környezet látványos fejlődésének előmozdítása mellett a közösségnek a fejlődésén is hatékonyan
dolgozzunk. Mindenekelőtt személyes,
folyamatos és őszinte kommunikációval. Bocsánatkéréssel tartozunk azért,
hogy az elmúlt hetekben mindhárom
területen elmaradtunk attól a szinttől,
amit a közösség tagjai elvárnak tőlünk, és amit mi magunk is elvárunk
magunktól. A változtatást, a változást
magunkon kezdtük. Az etyeki civil
szervezetek, csoportok, közösségek
napi életében való aktív, személyes
részvétellel, a kisközösségek tagjaival
együttműködve, az Etyeken élőkkel
nyíltabban beszélgetve fogjuk a feladatunkat teljesíteni. Önökkel közösen
fogjuk megakadályozni, hogy információhiány vagy valótlan állítások alapján

kialakított vélemény a sajtón vagy a
közösségi média csatornáin keresztül
mérgezze a közösségünk életét. Mindannyian elkötelezettek vagyunk a véleménynyilvánítás szabadsága, az érvek
ütköztetésén alapuló vita és az egymás
kölcsönös tiszteletén alapuló párbeszéd mellett. Feladatunk lelkiismeretes
teljesítésének alapja a tisztelet.
Tisztelet, bizalom és összefogás –
ezek azok az értékek, amik az emberek
egy csoportját közösséggé teszik. Ezek
azok a tulajdonságok, amik egy faluközösséget megkülönböztetnek a csak
egymás mellett lakó emberektől. Ezek
azok az alapok, amelyekre építve, személyes kommunikációval a közösségeink is hasonló fejlődést mutathatnak
majd, mint az infrastruktúránk.
Etyek Nagyközség
Képviselő-testülete
Zólyomi Tamás, Dr. Bálint Attila,
Debreceni Csaba Attila,
Palotai Zoltán, Kattra Judit,
Dr. Zsoldos Renáta,
Morvayné Dr. Sárközi Tünde

Magyar-kút – Etyeki kulturális, közéleti havilap • Lapalapító: Etyek Nagyközség Önkormányzata • Kiadja a Kornétás Kiadó Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D)• A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató (s.pusztay@kornetas.hu) • Felelős szerkesztő: Szalontai Kriszta (szakri@t-online.
hu) • Szerkesztőségi titkár: Bán Imréné (titkarsag@kornetas.hu) • Hirdetésszervező: Máté István (hirdetes@kornetas.hu) Tel.: +36 (1) 239-0146 • Tördelőszerkesztő: Odler Péter (odler@kornetas.hu) • Nyomda: Virtuóz Nyomdaipari Kft. • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött
írásokat és olvasói leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló megtartása mellett rövidítse.
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Önkormányzati döntések
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a szociális
alapszolgáltatásokról és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a
gyermekétkeztetésről szóló 7/2021.
(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2022. (IX.29.)
önkormányzati rendeletet, mely 2022.
november 1. napján lép hatályba. A
Képviselő-testület a szociális térítési
díj-javaslatok közül a legkisebb mértékű emelési javaslatokat fogadta el.
Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete 12/2022. (IX.29.)
számon megalkotta a rendeltetést és
rendeltetési egység számot igazoló
hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos hatáskör átruházásáról szóló
önkormányzati rendeletet. A rendelet a
polgármesterre ruházza át a rendeltetési
egységek módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról szóló hatósági bizonyítványok kiadásának hatáskörét, továbbá a rendeltetés
jellegének és a lakás vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség rendeltetésmódjának igazolásáról szóló hatósági
bizonyítványok kiállításának hatáskörét
is. Mindezek az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez szükségesek.
A Képviselő-testület megalkotta az
Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletet. A Képviselő-testület működésének alapdokumentuma alapvetően a
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény szerkezeti felépítését követi. A képviselő-testület működésének
rendjéről szóló alcímek tagoltan veszik
végig az ülések tervezésétől, előkészítésétől kezdve a tanácskozáson át a
döntéshozatali eljárást és eredményét,
azaz a rendeletalkotást és a határozat
meghozatalát, a Képviselő-testület do-

kumentumainak elkészítéséig. A szavazás módjai esetében új lehetőségként
került a normaszövegbe, hogy egyes
zárt ülési napirendi pontok tárgyalása
esetén dönthet a testület a titkos szavazásról, illetve név szerinti szavazást kell
tartani az önkormányzati tulajdon megterheléséről, a hitelfelvételről, a kötvénykibocsátásról, a kölcsönfelvételről vagy
más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról.
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 174/2022.
(IX.28.) számú határozatával – a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljárva – megtárgyalta és
jóváhagyta a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2022/2023. nevelési
évre vonatkozó munkatervét.
A Képviselő-testület 175/2022.
(IX.28.) számú határozatával elfogadta a Nefelejcs Német Nemzetiségi
Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolóját.
Etyek Nagyközség Képviselő-testülete 181/2022. (IX.28.) számú határozatával döntött az Etyek, 4718. helyrajzi számú közterületnek „Szépvölgyi
út”-nak történő elnevezéséről.
182/2022. (IX.28.) számú határozatával döntött a Képviselő-testület az
Etyek, 88/3. helyrajzi számú közterületnek „Kecskegödör köz”-nek történő
elnevezéséről.
Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testület a 183/2022. (IX.28.)
számú határozatával döntött a Tó utca
zsákutcává minősítéssel kapcsolatos
lakossági kérelemről, melynek értelmében az Etyek, 895/45. hrsz.-ú Tó utcát zsákutcává nyilvánítja és a Tó utca
Etyek, 895/44. hrsz.-ú telek felé eső végén egy pollert helyez el.

Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete 185/2022. (IX.28.)
számú határozata szerint az Etyeki
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola – mint kötelező felvételt
biztosító iskola – felvételi körzetének
jelenlegi körzetkijelölésével egyetért.
Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete 186/2022. (IX.28.)
számú határozatával ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2023. évi fordulójához, melynek értelmében a támogatás mértékét egységesen 5.000 Ft/hó összegben határozza meg. Támogatásban részesít maximum 10 fő „A” típusú pályázót (500.000
Ft) időtartama 10 hónap; maximum 5
fő „B” típusú pályázót (750.000 Ft) időtartama 3x10 hónap.
Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete 192/2022. (X.10.)
számú határozatával elfogadta az
Etyeki Polgármesteri Hivatal 2022. november 1-től érvényes munkarendjét
és ügyfélfogadási rendjét, mely szerint
a hivatal általános munkarendje hétfőn,
kedden, csütörtökön 7.30 órától 16.00
óráig, szerdán 7.30 órától 17.00 óráig,
pénteken 7.30 órától 12.30 óráig tart.
A Hivatal ügyfélfogadási rendje hétfőn
13.00 órától 16.00 óráig, szerdán 8.00
órától 12.00 óráig és 13.00 órától 16.30
óráig tart. A hivatali pénztár nyitvatartása hétfőn 13.00 órától 15.30 óráig tart.
Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete 193/2022. (X.10.)
számú határozatával döntött arról, hogy
a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési
Ház könyvtári és közművelődési tevékenységét 2022. november 1-től a Látogatóközpontban működteti, továbbá
a Könyvtárban működő Hegyközséggel
tárgyalást kezdeményez az energia takarékossági intézkedések miatt.
Önkormányzat

Zöldhulladékgyűjtés

Lakossági elektronikai hulladékgyűjtés

2022. november 12-én szombaton
A zöldhulladékot a jelzett időpontot megelőző este, vagy
legkésőbb reggel 6.00 óráig szíveskedjenek kihelyezni!

2022. december 3-án szombaton 9-12 óra között
Helyszín:
Vörösmaty u. 3. Óvoda előtti parkoló

Meghívó

ALMAVÁSÁR
Sóskúton!
Sóskút Fruct Kft.

A „Fülemüle” Alapítvány,
és az Etyeki Prelúdium Alapfokú Művészeti iskola
szeretettel meghívja Önt és hozzátartozóit
a XVI. „Fülemüle” Népzenei Fórumra
2022. november 25-ére
Program:
Érkezés, öltözés, beéneklés
(a művészeti iskolában)
11.30
Megnyitó
11.30–13.30 Népzenei Fórum I. rész
14.00–16.00 Népzenei Fórum II. rész
16.00–17.00 Meglepetés program
17.00–tól
Eredményhirdetés, díjátadás
Helyszín:
Látogatóközpont, 2091 Etyek, Ötház utca 2/a
10.00

Tel.: +36 30 240 3483,
06 23 348 177
2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu,
facebook/Sóskúti Kertecske

