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Anyakönyvi hírek

Köszöntjük Etyek decemberben szüle-
tett három legifjabb lakóját és szüleiket. 
Sok erőt, egészséget, boldogságot, cso-
dálatos jövőt kívánunk a csöppségeknek 
és családjuknak!

„Egy kisbaba mosolyában felfedezzük 
a pillanat örömét, 
szemében meglátjuk a holnap ígéretét, 
érintésében megérezzük a szeretet 
csodáját.” 

(Ismeretlen szerző)

Decemberben két pár döntött úgy, hogy 
összekötik életüket és házasságot kötnek.

„S ha jön az este, langyos szél susog,
fátylaid játékosan megsuhognak,
s baráti mosolyát a csillagoknak
együtt nézzük majd, ifjú házasok.” 

/Paul Verlaine/

Decemberben két esetben vettünk bú-
csút egy családtagunktól, barátunktól, 
volt kollégánktól, szomszédunktól.  

„Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált, 
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon, 
Egy volt közös, szent vigaszunk
A lélek él: találkozunk!”

(Arany János)

Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.

Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár,
A kávészem int neki,
míg az őrlő pergeti.

Heje-huja vigalom!
habos fánk a jutalom.
Mákos patkó, babkávé,
értük van a parádé.

Programajánló

Február Rendezvény Helyszín Szervező, közreműködő

3 P 15.00-18.30 óra Véradás Látogatóközpont Vöröskereszt

4. Szo 19.00 órakor 
Fülemüle bál  Látogatóközpont  „Fülemüle" Művészetoktatási

és Közművelődési Alapítvány

10. P 15.00 órától 
Farsangi játszóház Látogatóközpont Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

18. Szo Etyeki Piknik 12 – Pincenyitogató Gasztrosétány ROXER Produkció

Gazdag Erzsi: Itt a farsang
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Ragyogás
Lucza Daniella keramikus kiállítása

Az Etyeki Műhelyben január 8-áig volt 
látható Lucza Daniella keramikus Ezer-
szer című kiállítása, amelyet Néma Júlia 
DLA, Ferenczy Noémi-díjas keramikus 
tervezőművész nyitott meg. A rendkívüli 
tárlat több kiállítótérben vonultatta fel a 
művésznő alkotásait, amelyekről így val-
lott: Mindent átteszek az én anyagomra. 
Átírom, mint egy zeneművet egy másik 
hangszerre: a saját hangszeremre.

„Amikor évekkel ezelőtt Daniellát egy hatalmas kandalló csempéinek tervezé-
sére kérték fel, megjelent előtte egy különleges fényű felület, ami a Duna vizén 
megcsillanó napfényt ragyogtatja vissza. Ehhez mintalapokat készített, melyek-
nek mintázott felületei minden napszakban más képet mutatnak – mondta el 
megnyitójában Néma Júlia keramikus tervezőművész. 

A meghitt hangulatú nyitóeseményre több száz érdeklődő jött el, hogy meg-
csodálja a kiállított műalkotásokat.

S miért Ezerszer? Mert ezer csodás, szebbnél szebb, különböző mintázatú 
kerámiatányérban gyönyörködhettek a látogatók ezen a nem mindennapi kiál-
lításon.

Az alapítvány elnöke Lucza Gyula – a művésznő férje – köszöntőjében így 
foglalta össze a gazdag életművet: „Az a bizonyos egy szó Daniella művésze-

tével kapcsolatban: a RAGYO-
GÁS”.

S valóban, a tárlaton nem-
csak az alkotások, hanem 
minden jelenlévő lelke is ra-
gyogott, amelyet nemcsak a 
megnyitó gondolatai, hanem 
a közreműködő Bakos Zorka 
népdalénekes csodás dalla-
mai tettek teljessé.

Dr. Zsoldos Renáta
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Változások a Magyar-kút Könyvtárban

Kedves Olvasóink! Az alábbiakban tá-
jékoztatjuk Önöket a 2023. január 1-től 
hatályos változásokról.

Könyvtárunk személyi állománya 
bővült, új munkatársunk dr. Palkó La-
josné könyvtárvezető, aki könyvtári 
szakértőként nagy tapasztalattal ren-
delkezik könyvtárvezető, biblioterápia, 
minőségmenedzsment ismeretek te-
rén.

Az olvasói igényekhez igazodva vál-
tozott a nyitvatartási időnk, szerdán-
ként 19 óráig tartunk nyitva. A többi 
napon a megszokott időpontban vár-
juk Önöket:

hétfő: zárva
kedd: 10-17 óra,     
szerda: 10-19 óra,
csütörtök: 10-17 óra,
péntek: 10-18 óra,
minden hónap első szombatján: 09-

12 óra között,
vasárnap: zárva.

Szolgáltatási díjaink az alábbiak 
szerint módosultak:

Beiratkozási díj: 1600 Ft/év
A beiratkozási díj fi zetése alól to-

vábbra is mentesülnek a 16 éven aluli 
és a 70 év feletti könyvtárhasználók, 
könyvtári dolgozók, muzeális intéz-
mények és levéltárak dolgozói, va-
lamint az Etyeken élő, vagy dolgozó 
pedagógusok. A beiratkozási díjból 
50%-os kedvezményt kapnak az érvé-
nyes igazolvánnyal rendelkező diákok, 
hallgatók, a nyugdíjasok és a munka-
nélküliek.

A könyvtárközi kölcsönzés díja: 
2000 Ft/könyv

A késedelmi díj mértéke: 20 Ft/nap/
dokumentum

Várhatóan áprilisig a megszokott 
rend szerint napközben a Látogató-
központban lehet átvenni az előzőleg 
telefonon, üzenetben, vagy levélben 

igényelt könyveket, vagy visszahozni 
a lejárt kölcsönzéseket, valamint min-
den nap a könyvtár zárása előtti utolsó 
órában lehetőség van az ún. „kabátos 
kölcsönzésre” a Könyvtár épületében.

Online katalógusunk: 
http://0620.netlib.hu/katalogus
Idén számos újdonsággal és prog-

rammal készülünk, amelyre mindenkit 
szeretettel várunk! 

EQUILIBRIUM kiállítás Találd ki, hol van!? játék nyertese

Február 24-éig látogatható az Etyeki Műhelyben az EQUI-
LIBRIUM című kiállítás, amelynek keretében öt biatorbágyi 
szobrász – Gergely Réka, Gilly Tamás, Lelkes Márk, Mata 
Attila és Márffy Sebestyén – munkái láthatók.

A 2022. évi Találd ki, hol van!? rovat helyes megfejtői közül 
Lovrity Emma került kisorsolásra. Jutalma egy könyvcso-
mag, amelyet a Látogatóközpontban ünnepélyes keretek 
között vehet át a nyertes. Gratulálunk!
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Nemzeti imánk születése

A magyar kultúra napja a Him-
nusz születésének napjához 
kötődik. Kétszáz évvel ezelőtt, 
1823. január 22-én tisztázta le 
Kölcsey Ferenc a Hymnus – A 
magyar nép zivataros száza-
daiból  című költeményének 
kéziratát.

Nemzeti imánk első megje-
lenésére 1828-ban került sor 
az  Auróra  irodalmi folyóirat-
ban, de a mű nem váltott ki 
nagyobb visszhangot. Négy 
év múlva, 1832-ben a Pesti 
Casinoban rendezett felolva-
sóesten hangzott el először nyilváno-
san Kölcsey költeménye. Ugyanebben 
az évben megjelent Kölcsey munkái-
nak első kötete, amelyben már a Him-
nusz is helyet kapott.

Az 1848-as forradalom előtti évek-
ben többekben felmerült, hogy legyen 
egy népi himnuszunk. Nemzet-össze-
kovácsoló erőt elsősorban Vörösmarty
Szózatának tulajdonítottak, amelyet 
aztán Egressy Béni zenésített meg, de 
a Nemzeti Színház által 1844-ben kiírt 
pályázat már kifejezetten a Himnusz 

megzenésítésére szólt, amelyen Erkel 
Ferenc is indult.

A Himnuszt 1844-ben mutatták be 
a Nemzeti Színházban, melyet hatal-
mas ováció követett. Később állandó 
szereplője lett az ünnepségeknek, a 
kiegyezés után pedig a Himnusz a 
Szózattal együtt kiemelkedett a ha-
zafi as zeneművek közül.

A századforduló környékére a meg-
zenésített Himnusz kivívta az összné-
pi tiszteletet, de csak 1903-ban merült 
fel először a magyar országgyűlésben, 
hogy a Gotterhalte helyett a magyar 

Erkel-féle Himnuszt kelle-
ne nemzeti himnuszként 
kezelni, de akkor ezt nem 
szavazták meg. A Him-
nusz népszerűsége mégis 
töretlen maradt. 

1945-ben több más or-
szághoz hasonlóan Ma-
gyarországon is felmerült, 
hogy a nemzeti himnusz 
helyett egy másik him-
nusz kellene. Szerencsére 
az új mű megírására fel-
kért Kodály Zoltán és Ily-
lyés Gyula ennek nem tett 

eleget, meggyőzték az akkori vezető-
ket arról, hogy Kölcsey és Erkel művét 
nem szabad lecserélni.

A rendszerváltáskor a Himnusz vég-
re elfoglalta méltó helyét. 1989-ben az 
Országgyűlés törvényben deklarálta, 
hogy  „a Magyar Köztársaság himnu-
sza Kölcsey Ferenc Himnusz című 
költeménye Erkel Ferenc zenéjével”. 
Ugyanezen a napon lett a magyar kul-
túra napja is Kölcsey Himnuszának 
születésnapja.

Dr. Bálint Attila

A Magyar Kultúra Napja alkalmából ha-
gyományteremtő szándékkal indított 
Etyeki esték előadássorozat keretében 
a moldvai csángó Petrás Mária Prima 
Primissima- és Magyar Örökség-díjas 
népdalénekes, keramikusművész, a 
Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagja volt a vendégünk a Látogatóköz-
pontban. 

A kiállítással egybekötött rendezvé-
nyen hitvallásról, lélekről, népdalról, a 
csángók zárt és összetartó világáról, a 
rítusokról, a mindennapok apró, de fon-
tos dolgairól beszélgetett a Művésznővel 
az est moderátora, Balázs Gábor. Zenei 
közreműködő Nagy Koppány volt.

Debreceni Csaba Attila

Agyagba zárt tűz
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A kábítószer veszélyei

Sajnos az utóbbi hóna-
pokban községünkben 
olyan jelekre fi gyelhet-
tünk fel, mely a drogfo-

gyasztás és terjesztés 
ismételt felbukkanására 

fi gyelmeztet. Mindannyiunk kö-
zös érdeke, hogy gyermekeinket meg-
óvjuk a droghasználattól és a terjesz-
tők agresszivitásától. Közösen kell fel-
lépnünk, egymásra és egymás gyer-
mekeire is fokozottan fi gyelve, hogy 
védelmet biztosítsunk számukra.

A leginkább veszélyeztetetett a 14-18 
éves korosztály, akik körében az utóbbi 
évtizedekben megháromszorozódott a 
droghasználók száma. Ebben az élet-
korban jellemző az érzelmi instabilitás, 
a fi atalok inkább hallgatnak a társaikra, 
mint a felnőttekre, mindig új élménye-
ket keresnek és jellemző a kipróbálás-
nál a „nem mered” effektus. 

A szülőknek nagy felelősségük van 
az időben való felismerésben és a 
megfelelő segítségnyújtásban. 

Mik az árulkodó jelek, mire érde-
mes fi gyelni?

Pszichés tünetek: idegesség, in-
gerlékenység, levertség vagy ellen-
kezőleg: ok nélküli örömkitörések, 
túlérzékenység, koncentrációs zavar, 
feledékenység, indokolatlan és gyors 
kimerülés, alvászavar (nappal alszik, 
éjszaka fent van), túl sok, gyakran ösz-
szefüggéstelen beszéd, indokolatlan 
félelemérzés, hallucinációk.

Magatartásváltozások: visszahú-
zódás a családtagoktól, korábbi ér-
deklődés (hobbi, sport iránt) csökken, 
saját maga és környezete elhanyago-
lása, tanulmányi eredmény romlása, 
kimaradozás, iskolakerülés, új barátok 
titkolása, zárkózottság.

Testi tünetek: vörös vagy üveges 
szemek (gyakori szemcsepp hasz-
nálat), szűkebb vagy tágabb pupillák, 
orrfolyás (szipogás), szájszárazság, 
étvágytalanság, erős fogyás, beesett 
arc, ismeretlen eredetű tűszúrások 

(mindig hosszú ujjú felső viselése), 
túlzott érzékenység külső ingerekre.

Gyanút keltő használati tárgyak: 
ezüst papírdarabkák, többszörösen 
összehajtott kis „borítékok”, ismeret-
len eredetű tabletták, kézzel sodort 
cigaretta, letört cigarettaszűrő, zöld, 
száraz növénydarabkák a zsebben 
vagy igazolványban.

Figyeljünk gyermekeinkre és a gyer-
mekeinkkel barátkozó idegenekre! 
Kérjük, hogy droghasználat, illetve 
-terjesztés gyanúja esetén vegyék fel 
a kapcsolatot az egészségügyben, 
családsegítőben vagy a polgárőrség-
ben dolgozó kollégákkal.

Ne hagyjuk, hogy a kábítószer ve-
szélyeztesse az etyeki fi atalokat!

Morvayné dr. Sárközi Tünde

Kulturális programok 
alapítványi támogatással

A Kulturált, Egészséges Etyekért Köz-
alapítvány anyagi támogatásával 
Advent időszakában két színvonalas 
programmal sikerült megörvendez-
tetnünk közösségünket a Látogató-
központban. Mikuláskor a Mia Manó 
Színház előadásában a „Jön a Miku-
lás” című mesejátékot, a harmadik 
gyertyagyújtás előtt pedig a Five Live 
Acapella együttes koncertjét láthat-
ta és hallhatta a nézőteret zsúfolásig 
megtöltő közönség.

A koncerten kihelyezett adomány-
dobozban 45.500 forint adomány 
gyűlt össze, amely az elkövetkező 
időszakban újabb támogatási lehető-

séget biztosít alapítványunk számára. 
Köszönet érte!

Kattra Judit
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Hagyományőrzés, egészségnevelés 
az óvodában

A programokban bővelkedő adventi 
időszakunkban nagy hangsúlyt fek-
tettünk arra, hogy az együtt töltött 
időben a közös gyertyagyújtásokkal, 
ünnepléssel, hagyományos Luca-napi 
vásárunkkal, karácsonyi mesés előa-
dásainkkal meghitt légkört teremt-
sünk és ünnepi várakozással töltsük 
meg szívünket.

December közepén óvodánkban 
megkezdődtek a fűtés-korszerűsíté-
si munkálatok, illetve átadásra került 
a felújított óvoda udvar. A felújítási 
munkálatok keretein belül több hely-
színen új gumitégla burkolat került 
játékeszközeink alá, homokozónk fölé 
egy rögzített napvitorlát helyeztek el, 
s a meglévő játszótéri játékokat felül-
vizsgálták, javították és szükség sze-
rint cserélték. A gyermekekkel nagyon 
várjuk, hogy újra birtokba vehessük 
megújult, szép udvarunkat, ez azon-
ban az időjárás függvénye.

A meghosszabbított iskolai téli szü-
net következtében január első hetében 
az alacsony gyermeklétszám miatt 
összevont csoportokban biztosítottuk 
a gyermekek óvodai ellátását, majd az 
iskola megindulásával óvodánk vala-
mennyi csoportja benépesült gyer-
mekekkel.

Óvodánkban kiemelten kezeljük a ha-
gyományőrzést, így a családdal töltött 
meghitt együttlétekből visszaérkezve 
megismerkedtünk az újévi hagyomá-
nyokkal és népszokásokkal, illetve fele-
levenítettük korábbi ismereteinket. 

Madárbarát óvodaként a téli hóna-
pokban gondoskodunk a nálunk telelő 
madaraink etetéséről, csoportonként 
madáretetőket helyezünk ki és külön-
böző eleséggel vendégeljük meg az 
óvodánk udvarán költő és vendéges-
kedő madarainkat.

Nevelési évünkben a mindennapok 
megélése és programjaink során elő-

térbe helyezzük az egészségnevelést, 
melyhez kapcsolódva január első felé-
ben Dr. Juhász Katalin csecsemő- és 
gyermekgyógyász „Egészségmegőr-
zés” címmel előadást tartott óvodánk 
ebédlőjében a szülőknek és dolgo-
zóinknak, illetve a védőnői, tisztasági 
szűrővizsgálatra is sor került.

Január közepén az óvoda kollektí-
vája csapatépítő program gyanánt a 
József Attila Színház „Made in Hunga-
ria” zenés előadásán vett részt.

Minőségi munkára törekedve janu-
ár második felében, online formában 
kérdeztük meg óvodás gyermekeink 
szüleit, hogy mennyire elégedettek 
óvodánkkal, s milyennek ítélik meg in-
tézményünket.

Február 2-án tartottuk hagyomá-
nyos „Mackóébresztő” programunkat, 
amely keretében medvefajtákkal is-
merkedtünk, barlangot készítettünk, a 
medve népi időjósló hagyományairól 
beszélgettünk, s különböző techni-
kákkal macikat ábrázoltunk.

A karácsonyi időszak lezárása után 
is színes hétköznapokkal, egészség-
ben és boldogságban várjuk a tavaszt, 
s nem feledkezünk meg a tél méltó le-
zárásáról, télbúcsúztató farsangi fel-
vonulásunkról, mulatságunkról.

 
Nefelejcs Német Nemzetiségi 

Óvoda dolgozói
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„Ha megöregszem, pincét akarok, ezt 
már szilárdan elhatároztam. Semmi 
mást nem akarok az élettől…. Amíg 
eljön elképzelem néha, milyen lesz 
a pince? Húsz hordó sorakozik majd 
bolthajtásos mélyén, a hordók don-
gáira krétával írom fel az évjáratot és 
a bor nevét….”

(Márai Sándor: A magyar borokról)

Az Etyeki Borút Egyesület december-
ben rendezte hagyományos újbor-
kóstolóját a Hegedűs Sajtműhelyben, 
amelyen az egyesületi tagokon kívül 
Tessely Zoltán országgyűlési képvi-
selőnk és Zólyomi Tamás polgármes-
ter úr is tiszteletét tette. Orosz Gyula 
egyesületi elnök bevezetőjében meg-
emlékezett a Borút Egyesület korábbi 
elnökéről, az áprilisban tragikus hirte-
lenséggel elhunyt dr. Fetzer Csabáról, 
majd kezdetét vette a borkóstoló. Az 
egyesület borászai értékelték az évjára-
tot és bemutatták újboraikat. Összesen 
tíz  pincészettől  – Debreczeni Pincé-
szet, Etyeki Kúria, Kattra Pincészet, Ná-
das Borműhely, Optimus Winery, Orosz 
Gyula Családi Pincészete, Rókusfalvy 
Birtok, Vabrik Pincészet, Vértes Birtok 
és Vizi Pincészet – csaknem húsz fajta 
újbort kóstolhattunk. A borászok – bár 
kihívásokkal teli éven vannak túl, hiszen 

többek között a nyári aszály is nehezí-
tette munkájukat – egyetértettek ab-
ban, hogy a nehézségek ellenére kiváló 
minőségű borok születtek 2022-ben. 
Az újborkóstoló egyesületünk év végi 
ünnepe is egyben, s ha ünnepelünk, 
akkor pezsgőt is bontunk. Természete-
sen etyeki pezsgőt, ezúttal a Hernyák 
Birtokról. Itt is elhangzott, hogy a pezs-
gő Etyek kiemelt fontosságú terméke, 
a termőhely adottságai kiválóak, egy-
re több borászat készít csendes borai 
mellett tradicionális pezsgőt is!

Etyek sokszínű, egyesületünk is az, 
így örömünkre szolgált, hogy három új 
tagunk is bemutatkozott a hagyomá-
nyos rendezvényen, amelyen a Buda-
Présnek köszönhetően megismerked-
hettünk a ciderek világával is.

A kóstolót raclette vacsora követte, 
melyet interaktív módon vendéglá-
tónk kiváló sajtjaiból és a hozzá szer-
vírozott fi nomságokból raclette sütőn 
mindenki saját maga készíthette el! 
Nemcsak a boroknak, pezsgőnek és 
cidernek, hanem a különleges kör-
nyezetnek és ételkóstolónak köszön-
hetően hangulatos esttel zárhattuk a 
2022-es évet!

Etyeki Borút Egyesület

Decemberi újborkóstoló
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Mondjuk ki az elején: nagyüzemi, in-
tenzív növénytermesztést nem tudunk 
ma végezni növényvédőszerek nélkül. 
Ezt mi, etyekiek nagyon jól tudjuk. 
Emellett persze a háztájiban is elősze-
retettel használjuk ezeket a szereket, 
otthon is sokat permetezünk, hiszen 
a szép zöldség, az egészségesen be-
érő gyümölcs okoz nekünk örömet a 
többhavi gondoskodás után.

Úgy nevezzük ezeket a szereket 
gyűjtőnéven, hogy peszticidek. A latin 
eredetű szó magában hordozza azt 
a kettősséget, ahogy ezekhez viszo-
nyulunk. Azt jelenti, hogy elpusztítjuk 
velük azokat az élőlényeket, amelyek 
elpusztítják a mi haszonnövényeinket, 
azaz itt is versenybe szállunk a ter-
mészettel. Attól függően, hogy miket 
akarunk megölni, megkülönbözte-
tünk rovarölő-, gombaölő-, atkaölő-, 
gyom irtó-, csigairtó- és rágcsálóir-
tó-szereket.

Persze nem most találtuk ki ezeket. 
Már az ókorban használtak az embe-
rek arzént és kénport, később dohány-
levélkivonatot, hogy megvédjék az 
ültetvényeiket a kártevőktől. Az igazi 
nagy áttörést aztán itt is a vegyipar 
fejlődése és a XX. századi kémia hoz-
ta. A II. világháború előtt és a háború 
közben (a vegyi fegyverek fejleszté-
sével párhuzamosan) születtek meg 
az első igazán „ütős” anyagok. Abban 
az időben nem volt más szempont, 
minthogy hatékonyan pusztítsunk el 
valamit, ami nemkívánatos. Az egyéb 

mellékhatások, mint például az embe-
ri vagy a környezeti kockázat egyálta-
lán nem számított. Így született meg 
1939-ben a DDT (diklór-difenil-trik-
lóretán). Jellemző, hogy feltalálóját 
világszerte ünnepelték, találmányát 
Nobel-díjjal jutalmazták. 30 év után, 
a ’60-as évek végén kezdték felismer-
ni, hogy a DDT hatékonyan pusztítja 
ugyan a rovarkártevőket, például a 
krumplibogarat, de aztán nem tudunk 
tőle megszabadulni, mert nagyon 
hosszú idő alatt bomlik le a környe-
zetben. Bekerült a növényeinkbe és 
az ételeinkbe, megettük, megzavarta 
a hormonműködésünket, mérgezte 
a szervezetünket. Bár Magyarorszá-
gon már 1969 óta nem használjuk a 
DDT-t, annyira ellenálló anyag, hogy a 
maradványa a mai napig kimutatható 
bizonyos termőterületeken.

Ezen mérgek felhalmozódásának 
a felismerése indította el a könnyeb-
ben, gyorsabban lebomló szerek ku-
tatását, amelyek nedvesség, napfény, 
vagy bizonyos baktériumok hatására 
lebomlanak. Ma már igyekeznek a 
kémikusok olyan növényvédőszere-
ket fejleszteni, amelyek célirányosan 
pusztítják csak az adott kártevőt, 
majd ezt követően gyorsan lebomla-
nak kevésbé mérgező anyagokká. En-
nek köszönhetően ma közel 2000 féle 
hatóanyagot használunk számtalan 
összetételű kiszerelésben.

Hasznosak, hatékonyak, de vi-
gyázzunk velük! Használatuk során 
nagyon fontos, hogy betartsuk a 
munkabiztonsági előírásokat, mert 
belélegezve, vagy bőrön keresztül is 
képesek bejutni a szervezetünkbe. 
Szintén nagyon fontos az előírt vára-
kozási idők betartása a termények-
nél, különben megisszuk, megesszük 
ezeket a vegyszereket. Ne használ-
junk feleslegesen sokat belőlük, mert 
a maradékuk a végén a talajban és a 
talajvízben köt ki, ez pedig veszélyez-
teti a vízbázisainkat is. 

Jó hír, hogy szerencsére a legutóbbi 
mérések szerint, a Magyar-kút vizé-

ben egyetlen szermaradékot sem le-
hetett kimutatni.

Nagyon sokszor csak kényelmi 
okokból használunk bizonyos szere-
ket, például házunk körül a gyomirtó-
kat. Egyik legnagyobb mennyiségben 
felhasznált ilyen szerünk a glifozát 
(Glialka). Folyékony kapának is csú-
folják. Világszerte a legelterjedtebb 
gyomirtó, itthon 1600 tonna fogy be-
lőle évente. Mára elértük, hogy szinte 
mindenütt jelen van. Nagyon sok tó 

és folyó vizében, talajvizekben, sőt ál-
latok és emberek vizeletében is gyak-
ran kimutatható a glifozát. Korábbi 
kutatások szerint emberre egyáltalán 
nem veszélyes, de ma már bizonyított, 
hogy megzavarja a hormonjaink mű-
ködését és árt a magzatnak, a rákkeltő 
hatásáról pedig vitatkoznak a tudósok. 
Az azonban biztos, hogy felborítja a 
talajbaktériumok természetes egyen-
súlyát, árt a rovaroknak, így például az 
egyre fogyatkozó méheinknek is.

A DDT és a glifozát példája is mu-
tatja, hogy sok hasznosnak kikiáltott 
anyag káros hatásait csak évtizedek-
kel később ismerjük fel. Utólag jövünk 
rá, hogy jobban kellett volna fi gyelni. 
Figyeljünk mi is permetezéskor, hogy 
csak a feltétlenül szükséges mennyi-
séget használjuk, és hallgassuk meg a 
növényvédelmi szakembereket, hogy 
ne vaktában irtsuk a terménypusz-
títókat, mert azzal tönkretesszük a 
környezetünket, és akkor végül mi ve-
szítünk.

Palotai Zoltán

A szükséges rossz
Növényvédőszerek a környezetünkben 
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Etyek Nagyközség Képviselő-testülete 
módosította a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatásról szóló 11/2016. 
(VII.13.) önkormányzati rendeletét. A 
módosítás során szabályozásra került 
a település közigazgatási területén be-
lül a közterületeken elhagyott hulladék 
felszámolásához szükséges intézke-
dések köre. 

Az ingatlanok és közterületek tisztán 
tartásáról szóló 16/2022. (XI.24.) ön-
kormányzati rendelet megalkotásával 
a Képviselő-testület rendszerbe foglal-
ta az önkormányzatnak, a közterületet 
használóknak, valamint az ingatlanok 
tulajdonosainak és használóinak a köz-
területek rendben tartásával kapcsola-
tos kötelezettségeit. Az önkormányzati 
rendelet előírja, hogy az ingatlanhasz-
náló köteles az ingatlana előtti közte-
rületek, a járda, zöldsáv úttestig terjedő 
teljes területének gondozásáról, tisztán 
tartásáról, hó- és környezettudatos sí-
kosság-mentesítéséről, valamint az ott 
lévő növényzet ápolásáról, a fű nyírásá-
ról, gyommentes állapotának folyama-
tos fenntartásáról gondoskodni. A ren-
delet tartalmazza a közterületi faültetés 
és a közterületi hulladékgyűjtés szabá-
lyait, valamint a csapadékvíz elvezeté-
sével, a csapadékelvezető árkok tisztán 
tartásával összefüggő előírásokat.

A fenti kötelezettségek elmulasztása 
esetén a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről szóló, 
a 17/2022. (XI.24.) önkormányzati 
rendelettel módosított 1/2014. (I.23.) 
önkormányzati rendeletben foglalt 
szankciók alkalmazhatók. 

Etyek Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 18/2022. 
(XII.15.) önkormányzati rendeletével 
felülvizsgálta az államháztartáson kí-
vüli forrás átadásáról, átvételéről szóló 
helyi rendeletet és újra szabályozta az 
önkormányzati támogatások odaíté-
lésének feltételeit és az eljárás rendjét.

A szociális alapszolgáltatásokról és 
gyermekjóléti alapellátásokról, valamint 
a gyermekétkeztetésről szóló 7/2021. 
(V. 14.) önkormányzati rendelet módo-
sításával a Képviselő-testület lehetővé 

tette, hogy az étkezés kedvezményes 
intézményi térítési díját a lakosság szé-
lesebb köre vehesse igénybe. 

Etyek Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete 215/2022. 
(XI.15.) számú határozatával köz-
területi munkagépek – seprűgép és 
pótkocsi – beszerzéséről, valamint 
önkormányzati feladatellátásra alkal-
matlan (hobbi) 1 rézsűvágó, 1 ágdará-
ló, 1 árokásó értékesítéséről döntött. A 
munkagépek beszerzésének vételárá-
hoz szükséges forrást az önkormány-
zat 2022. évi költségvetésében átcso-
portosítással, valamint a munkagépek 
értékesítéséből származó bevételből 
biztosítja.

Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 217/2022. (XI.15.) 
számú határozatával egyetért az Orvo-
si Rendelő és a Védőnői Szolgálat épü-
lete fűtésrendszere felülvizsgálatának 
és szerelési munkálatainak megrende-
lésével 531.622 ezer Ft értékben.

A 218/2022. (XI.15.) számú hatá-
rozat és az azt módosító 223/2022. 
(XI.23.) számú határozat alapján Etyek 
Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testülete döntött a 2023. évre vo-
natkozó földgáz és villamosenergia 
felhasználás biztosítása érdekében 
KEF Keretmegállapodásos eljárás ver-
senyújranyitásaként változó árú közbe-
szerzési eljárás indításáról. A  földgázt 
172.600 kwh mennyiség beszerzésére 
bruttó 21.883.888 Ft fedezet biztosítá-
sára, villamosenergia beszerzés tárgyá-
ban bruttó 28.519.104 Ft biztosítására 
az önkormányzat 2023. évi költségve-
tésének terhére. Az  Önkormányzat a 
közbeszerzési szakértő díját – 350.000 

Ft+20 % HÉA – az önkormányzat 2022. 
évi költségvetésének terhére biztosítja.

Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 219/2022. (XI.15.) 
számú határozatával megismerte és 
elfogadta a „Bölcsőde építés Etyeken” 
TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00019 azo-
nosítószámú projekt előrehaladásáról 
szóló beszámolót, valamint a végre-
hajtás érdekében tett intézkedéseket.

A 224-225/2022. (XI.23.) számú 
határozatok alapján Etyek Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Újhegy utca 4721. hrsz. és a Szüret köz 
4705. hrsz. alatt lévő víziközmű vagyon 
térítésmentes befogadásáról döntött.

Etyek Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete 226/2022. 
(XI.23.) számú határozatával döntött 
a nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz begyűjtésével kap-
csolatos közszolgáltatás ellátására a 
Transfekál Kft-vel (2461Tárnok, Fe-
hérvári út 51.) 2022. december 1-2027. 
december 31. közötti időtartamra vo-
natkozó szerződés megkötéséről.

227/2022. (XI.23.) számú határo-
zata alapján Etyek Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete elfogadta 
az Etyeki Polgármesteri Hivatal 2021. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 229/2022. (XI.23.) 
számú határozatával döntött az Ön-
kormányzat kizárólagos tulajdonában 
álló 2091 Etyek, Széchenyi u. 2/4. szám 
alatti szolgálati lakás Kovács Márton-
nak 2023. január 23-tól 2026. január 
24. napjáig történő bérbeadásáról, de 
legfeljebb nevezettnek az Etyeki Nyelv-
oktató Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában fennálló közalkalmazotti jog-
viszonyának időtartamáig.

Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 230/2022. (XI.23.) 
számú határozatával elfogadta a ter-
melői piac működésével kapcsolatos 
tapasztalatokról szóló beszámolót.

Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 231/2022. (XI.23.) 
számú határozatával elfogadta Etyek 
környezeti állapotáról szóló tájékozta-
tást.

232/2022. (XI.23.) számú hatá-
rozata alapján Etyek Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
döntött a helyi építési szabályzat Bu-
dapest-Balaton kerékpárút Etyek-Tor-
das szakasz építésével összefüggő 
módosításának elindításáról.

233/2022. (XI.23.) és 237/2022. 
(XII.14.) számú határozata alapján 
Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete döntött a helyi 
építési szabályzat építési hely megha-

Önkormányzati döntések
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tározásával összefüggő módosításá-
nak elindításáról.

238/2022. (XII.14.) számú hatá-
rozatával Etyek Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete döntött 
az Etyek 748 hrsz-ú beépítetlen terület 
közút céljára történő megvásárlásáról.

Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 239/2022. (XII.14.), 
valamint 259-260-261/2022. (XII.22.) 
számú határozataival önkormányzati 
tulajdonú termőföldek haszonbérletéről 
döntött.

240/2022. (XII.14.) számú határo-
zat alapján Etyek Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Völgy 
Vidék Leader Közösség által meghir-
detett VP6-19.2.1-96-4-17 kódszámú, 
az „Életminőség javítását és a kör-
nyezeti fenntarthatóságot szolgáló 
közösségi fejlesztések” megnevezésű 
pályázati felhívásra pályázatot nyújt 
be 5 % önerőnek (315.790 Ft) az ön-
kormányzat 2023. évi költségvetésé-
nek terhére történő biztosításával.

Etyek Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete 241/2022. 
(XII.14.) számú határozatával döntött 
a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési 
Ház Szervezeti és Működési Szabály-
zatának módosításáról, mely érintette 
az intézmény szervezeti felépítését, a 
könyvtár nyitvatartását és a könyvtár 
szolgáltatási díjainak mértékét.

Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 242/2022. (XII.14.) 

számú határozata alapján pályázatot 
írt ki a 070097531 FIN kódú körzetben 
védőnői álláshely 2023. március 1. nap-
jától történő betöltésére.

243/2022. (XII.14.) számú hatá-
rozatával Etyek Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete elfogad-
ta a Medicopter Alapítvány részére 
nyújtott támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolót.

Etyek Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete 245/2022. 
(XII.14.) számú határozata alapján 
pályázatot írt ki a Segítő Kéz Szociá-
lis Alapszolgáltató Intézmény intéz-
ményvezetői munkakörének betölté-
sére.

251/2022. (XII.22.) számú hatá-
rozatával Etyek Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az etyeki 
polgárok tájékoztatásának biztosítása 
érdekében döntött a Magyar-kút kul-
turális és közéleti időszaki lap kiadásá-
nak 2023. évben történő további fi nan-
szírozásáról. 

254/2022. (XII.22.) számú határo-
zat alapján Etyek Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Völgy 
Vidék Leader Közösség által meghir-
detett VP6-19.2.1-96-5-17 kódszámú, 
a „Közösségi szolgáltatási és együtt-
működési programok megvalósítása a 
térségi-helyi társadalmi kohézió erősí-
tése érdekében” megnevezésű pályá-
zati felhívásra pályázatot nyújt be 5 % 
önerőnek (39.474 Ft) az önkormányzat 

2023. évi költségvetésének terhére tör-
ténő biztosításával.

Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 256/2022. (XII.22.) 
számú határozatával a bírálóbizottság 
szakvéleménye és döntési javaslata 
alapján döntött a „Földgáz beszerzés 
2023” közbeszerzési eljárás lezárásáról. 
Eszerint az MVM Next Energiakeres-
kedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatát érvé-
nyessé nyilvánítja nettó 70,730 Ft/kWh 
tőzsdei árindexált megajánlás mellett.

Etyek Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete 257/2022. 
(XII.22.) számú határozatával a bírá-
lóbizottság szakvéleménye és döntési 
javaslata alapján döntött a „Villamose-
nergia beszerzés 2023” közbeszerzési 
eljárás lezárásáról. Eszerint az MVM 
Next Energiakereskedelmi Zrt. aján-
lattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja 
nettó 168,881 HUF/kWh tőzsdei árin-
dexált megajánlás mellett.

Etyek Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete 258/2022. 
(XII.22.) számú határozatával döntött 
az „Egészségház építése és kapcsolódó 
beruházások” tárgyú közbeszerzési el-
járás lezárásáról. A közbeszerzési eljá-
rás nyertese az Építő- és épületkarban-
tartó Zártkörűen Működő Részvény-
társaság (1112 Budapest, Németvölgyi 
út 146.) 1. részben 495.999.517+ÁFA 
vállalási ár, 2. részben 29.499.128+ÁFA 
vállalási ár mellett.
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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 könyv-
csomagot sorsolunk ki. 

Beküldési határidő: megjelenés hónapjának 25. napja 
23:00.

A december havi játék megfejtése: Korda Filmpark Etyek  
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