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2021.  november

Etyeki kulturális, közéleti havilap
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Önkormányzati hírek

Programajánló
November

Rendezvény

Helyszín

Szervező, közreműködő

4.

Cs

Megemlékezés a nemzeti gyásznapról
Magyar-kút Könyvtár és
(1956-os forradalom és szabadságMűvelődési Ház
harc leverése)

11.

Cs

Márton-napi mulatság

Óvoda – Körpince utca –
Kossuth Lajos utca – Római
Katolikus Templom – Óvoda

Etyek Nagyközség Önkormányzat intézményei
és civil szervezetek

13.

Szo

Márton-napi táncház

Látogatóközpont

Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület

Szo

Libadalom

Újhegy, Gasztrosétány

Roxer Produkció Kft.

20.

Szo

Közbiztonsági Nap

Bitumenes pálya

Etyek Nagyközség Önkormányzata, Zölddomb
Parkfejlesztő Egyesület, Bicskei Rendőrkapitányság, Etyeki Polgárőrség

28.

V

Adventi családi készülődés - kreatív
Magyar-kút Könyvtár és
műhely: karácsonyfa-díszek készítése Művelődési Ház

Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

V

Falu Karácsonyfájának díszítése,
Karácsonyi vásár

Látogatóközpont

Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

V

Adventi első gyertyagyújtás

Látogatóközpont

Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

Etyek Nagyközség Önkormányzata

Anyakönyvi hírek

Kitüntetés a hagyományok megőrzéséért

Köszöntjük Etyek, szeptemberben
született öt legifjabb lakóját és szüleiket. Sok erőt, egészséget, boldogságot, csodálatos jövőt kívánunk a
csöppségeknek és családjuknak!
„Mikor megszületik egy várva
várt gyermek, az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg
egy párban, új fénnyel ragyognak
a világra hárman.”
(Ismeretlen szerző)

A X. Fejér Megyei Német Nemzetiségi Nap szeptember 11-én, Vértesacsán került megrendezésre. Az
idei évben az „Ehrennadel” díjat, me-

Szeptemberben 22 pár döntött
úgy, hogy összekötik életüket településünkön, Etyeken.
„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak
adni,
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”
(Goethe)
2021. szeptemberében egy esetben vettünk búcsút egy családtagunktól, barátunktól, volt kollégánktól, szomszédunktól.
„Nem hagylak el sosem, mert ha
majd este felnézel a csillagokra,
akkor én onnan nézek vissza rád.”

lyet olyan személy kaphat meg, aki
a megyében a német nemzetiségi
hagyományok megőrzéséért kimagasló munkát végez, Buzál Jánosné
Ilonka kapta meg, aki évtizedek óta
vezeti az Etyeki Németek Egyesülete
„Rosmarin” kórusát. Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk további feladatai ellátásához.
Fehér Margit
ENNO és a Fejér Megyei Német
Területi Önkormányzat elnöke
Fotó: Nagy Viktória

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani az Etyeki Sportegyesületnek, hogy segítséget nyújtott
a polgárőr autónk matricázásához. Együttműködési szerződésünk
értelmében polgárőreink kitelepülnek és segítenek az általuk szervezett sporteseményeken.
Tapasztalatunk szerint többnyire
betartják az emberek a szabályokat,
de sajnos van kivétel. A rendezvények szabályait nem mi találjuk ki,
mi csak próbáljuk betartatni. A szövetségi ellenőr figyel, és ha szabály-

talanságot tapasztal, akkor büntet.
Ezért kérünk minden látogatót, hogy
ezt tartsák szem előtt.
Tóth Tamás
Etyeki Polgárőrség Elnöke
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Az Ausztriában és Szlovákiában bemutatott egyéni
kiállítás Etyekre is megérkezett. Az október 1-jén
megrendezett vernissage-ra érkező vendégeket,
barátokat, ismerősöket Lucza Gyula köszöntötte az
Etyeki Műhely Alapítvány nevében, majd Lucza Zsigmond festőművész méltatta a művésznőt megnyitó
beszédében. Provence hangulatát Niké unokahúgainak harmonikajátéka idézte fel.
Nagy Niké Csókos Varga Györgyi és Csákvári Nagy
Lajos nyolcadik, legfiatalabb gyermeke. Franciaországban, Correns-ban él, férje Miquèu Montanaro,
híres zenész, gyermekei Balthasar, Nina és Attila.
FESTÉSZET. ÉLET. ALKOTÁS. NŐ. VÍZ. FÖLD. Nem véletlenül írom ezeket a szavakat NAGY betűvel. A női lét elsődleges princípiumai a FÖLD és a VÍZ, a férfiakat ezzel
szemben a TŰZ és a LEVEGŐ elemével azonosíthatjuk. Ez mozgat minket, nőket és
férfiakat – fedi fel számtalan ősi tanítás.

Engedje meg a kedves Olvasó, hogy személyes kitérőt tegyek ezen a ponton!
Tudom, hogy Nikét a magyar folyók, a tanyavilág csendje, halkan folyó élete inspirálta a kiállításon szereplő képek alkotása során. A szemmel befogadható látvány
és a személyes érzések együttesen változtak át olyan képekké, amelyeket csak
ő láthat igazán. FEST. Ezért tudja nekünk megmutatni ezt a különös szépséget.
A szépséget, amelyet igazán csak NŐ láthat meg CSEND-ben, a VÍZ partján A
FÖLD-ön ülve, egyedül. VÍZ, FÖLD és NŐ vagyok. Ezt láttam, ezt éreztem miközben néztem a képeket. Megadatott néhány perc, amikor a kiállításon egyedül voltam, csak a harmonikás lányok játszották édes-bús dallamaikat, a földön borospoharaik. Ezt mondtam: „De jó, hogy csak ti vagytok itt!”. Majd távoztak, csend
lett és ekkor értettem meg, mi ez a CSEND, ami a képekből árad: a VÍZ csak akkor
kezd el üvölteni, ha felkorbácsolja a szél, vagy el kell oltania a tüzet, a FÖLD akkor
mozdul, ha az izzó magma megrengeti vagy a szél mozdítja nyugvó felszínét. A
LEVEGŐ és a TŰZ nyughatatlansága azonban nincs jelen a képeken. A festett
vízfelületek lágyan gyűrűznek tovább egy-egy érintés nyomán, halkan ringatóznak,
munkálkodnak magukban. A „Szép lányok” sorozat modelljei titokzatos, csendes
odaadással hordozzák magukban a szépséget, a termékenység ígéretét. A Földanya barázdákkal, földszínekkel megfestett arca ősi erőkkel, teremtő hatalommal
átitatott festmény. Ezek a képek rólam is szólnak, engem is megszólítanak, mint
minden látogatót, akik ellátogatnak a galériába és megnézik Niké kiállítását.
A női princípium nyugalma, békéje uralja Niké festményeit. A CSEND, amelyet
nem háborgat senki. Köszönöm NIKÉ!
A kiállítás november 30-ig tart, és az etyeki.muhely2020@gmail.com email
címen előre egyeztetett időpontban látogatható.
Dományi Virág
művészettörténész
Fotó: Németh Edit (festmény), Nagy Fülöp (kiállítás)
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Ilyen volt – ilyen lett

Iskolánkról…

Az általános iskola épületének állapota rendkívül elhanyagolt és balesetveszélyes volt. Így 2019. novemberétől lépésről-lépésre - ahogy erőnk és
egyéb munkáink engedték - végeztük
a rendbetételét. A felújításban részt
vettek Etyek kiváló építési vállalkozói
és igen nagy számban önkéntesek,
akik társadalmi munkában segítették

Önkormányzatunkat. A megfeszített,
áldozatos munkának köszönhetően sikerült olyan állapotot teremteni,
hogy pedagógusaink az eddigiekhez
képest sokkal jobb körülmények között végezhetik munkájukat, gyermekeink pedig szép, tiszta, testi-lelki
egészségüket jobban szolgáló infrastruktúrában részesülhetnek minőségi oktatásban.
Az elmúlt évben elvégzett munkának köszönhetően 2021. nyarán csak
kisebb javítási munkálatokra, festésre
és mázolásra volt szükség. 2020-ban
három, míg ez évben másik két teremben cseréltük le az iskolabútorokat. Az épület rendbetétele folyamatos, nemrég ablakokat cseréltünk. A
Művészeti Iskola felújítására elnyert

50 millió forintos pályázat közbeszerzési szakaszban tart.
Feladatunk és végső célunk egy új
iskola, évfolyamonként egy osztályos
középiskola és a sportcsarnok kialakítása. Biztosítanunk kell gyermekeinknek és unokáinknak a huszonegyedik
századhoz méltó környezetben történő tanulás lehetőségét, hisz Ők Etyek,
a Hazánk és Nemzetünk jövője!
Dr. Bálint Attila
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Két keréken
„Kerékpározás közben megismered az ország domborzatát, hiszen
minden emelkedőn és lejtőn át kell
küzdened magad.”
Ernest Hemingway
Elkészült, kipróbáltuk, csodálatos érzés volt.
2021. szeptember 30-án került átadásra a Budapest-Balaton kerékpá-

ros útvonal I. szakasza. Az esős idő
sem akadályozhatta meg ezt a jeles
eseményt, amelyen Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő úr és Zólyomi Tamás polgármester úr, valamint
néhány etyeki résztvevő vágták át a
nemzeti színű szalagot, majd a jelen
lévő, tucatnyi lelkes helybélivel együtt
átkerekeztünk Biatorbágyra. Amenynyiben a Biatorbágyon áthaladó szakasz is megépül, úgy biztonságosan
juthatunk el Budapestről Etyekig, kerékpárúton.
Köszönjük Révész Máriusznak, az
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos úrnak, hogy egy régi álmunk válhatott valóra! Ennek a beruházásnak a legnagyobb csodája azonban még csak most következik, amikor
családok, barátok, sportolók együtt
„veszik birtokba” a kerékpárutat.
Morvayné dr. Sárközi Tünde

Ősz az óvodában
Mindenszentek vagy Magvető
hava óvodánkban is több ünnepet hozott magával.
Településünk szőlőtermesztéséről, borászatáról híres, így
óvodánk egyik fő ünnepe a szőlőszüret, a betakarítási ünnep,
melyet Mihály napján tartottunk. Köszönjük az etyeki szőlőfeldolgozó
munkatársainak
a felajánlott illatos szőlőt és az
édes mustot, melyet gyermekeink
szívesen kóstolgattak és örömmel
fogyasztottak el.
Október elején új óvodapedagógus
kolleganőt köszöntöttünk, aki a Süni
csoport pedagógusaként nevelőtestületünket is erősíti.
Október 9-én, szombaton, a
Bodajkon megrendezett Fejér Megyei Német Nemzetiségi Óvodatalálkozón a Süni csoport gyermekei

német gyermektánccal és egy kis
vidám, zenés mesejátékkal vegyített műsorral örömmel képviselték
nagyközségünket és óvodánkat. A
környező falvak bemutatói után közös táncházban és hagyományőrző,
kézműves foglalkozásokon vettek
részt a gyerekek, mely programot a
Kárikittyom zenekar élménygazdag,
fantáziadús gyermekkoncertje követett. A délelőtt egy közös ebéddel
zárult a helyi óvodában.

Boldogan tettünk eleget a
meghívásnak, hiszen a pandémia miatt kevés lehetőségünk
volt az elmúlt másfél évben az
„óvoda kapuján túlmerészkedni”. A gyerekek utaztatásához
az önkormányzat biztosította
az autóbuszt, s külön köszönetet mondunk Mile Józsefnek,
aki szeptember óta immár második alkalommal, térítésmentesen segített sofőrként a gyermekek
szállításában.
Október 23-án nemzeti ünnepünkről csoportszinten emlékeztünk meg.
Előző héten már készülődtünk, díszítettük a csoportszobákat, az óvoda folyosóját, és 22-én pénteken magunkat
is ünneplőbe öltöztetve tartottuk meg
a gyermekekkel a megemlékezést.
Nefelejcs Óvoda dolgozói
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Etyeken történt

Idősek napja
Idősek Világnapja volt október elsején. Ahogy az ősz kezdte egyre csodálatosabb színekbe öltöztetni a falut,
úgy mi is az ősz színeivel díszítettük
a Korda Filmstúdió rendezvénytermét,
közös ünneplésre, a Mi Időseink tiszteletére! Hetekig tervezték, szervezték a Segítő Kéz, az Önkormányzat, a
Könyvtár munkatársai és sok-sok önkéntes: készítették a meghívókat, dekorációkat, keresgélték az előadókat,
nagy izgalommal sürögtek-forogtak,
hogy egy igazi meglepetés-délutánt
ajándékozhassanak a szépkorúaknak.
A rendezvényre a falu Tanyagondnoki buszával, a Polgárőrség, a Segítő Kéz autójával és Horváth János
buszával szállítottuk a meghívottakat.
Kezdésként köszöntők hangzottak el
Zólyomi Tamás polgármester, Illés-Tóth

Az együttlét jó alkalom volt az elszigeteltségben megélt hosszú hónapok
után végre találkozni, beszélgetni. A
Mi Időseink tiszteletére voltunk együtt,
hogy hálával megköszönjük, amit Ők
előttünk sok-sok évvel megtettek,
hogy elénk élték az életet, dolgoztak
értünk, elviselték a nehéz helyzeteket,
nem adták fel, megmutatták, hogy
lehet és érdemes küzdeni. Ezért leheAnna és Juhász Károly intézményvezetők részéről. Ezt az Etyeki Művészeti
Iskola tanulóinak szívmelengetően
kedves előadása követte, és Kristóf
bácsi fuvolajátéka, majd Vásári Mónika és Bozsó József operett művészek
szórakoztatták a közönséget közel
egy órán át, mely alatt „megjártuk” a
János-hegyet, lett különös éjszaka
a Dunán és a Filmstúdióban, együtt
ünneplő generációk egy torokból énekelték, hogy: „Ne búsulj rózsám, mert
az egy garast sem ér, ne búsulj, lesz
még szőlő, lesz még lágy kenyér…”.
Az estebéd alatt - az ünneplésről külföldi útja miatt távol maradt - Tessely
Zoltán országgyűlési képviselőnk videó-üzenetben köszöntötte az Idősek
Napján megjelenteket.

tünk itt mi, a következő nemzedék. Köszönjük településünk Időseinek, hogy
elfogadták meghívásunkat és ilyen
szép számban megtiszteltek minket
jelenlétükkel!
Segítő Kéz Szociális
Alapszolgáltató Intézmény dolgozói
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Kifőztünk valamit
Molnár Bence a döntőben

2021. szeptember 27-én a világ legnagyobb presztízsű
szakácsversenyének világdöntőjén, Lyonban mutatta meg
tudását a magyar válogatott tagjaként Molnár Bence commis, Széll Tamás coach, Veres István séf, Hamvas Zoltán
elnök és a Projekt Manager Szente-Toller Eszter, valamint
egy második commis is csatlakozott a csapathoz, akit az
Institut Paul Bocuse delegált a team mellé.
A világjárvány a Bocuse d’Or versenyszabályzatában
is új, különös megoldásokat eredményezett. A versenyen
résztvevő csapatoknak elviteles menüt kellett készíteniük,
három fogást, amelyek közül mindegyikben kötelező alapanyag volt a paradicsom.
A magyar csapat elviteles téma előétele: ratatouille tarte konfitált paradicsommal, paradicsom vinaigrette-tel és
petrezselyem olajjal. Az elviteles téma főétele: garnélával
töltött derelye, amely grillezett paradicsommal, garnélabisque-kel és fehérparadicsom szósszal kerül szervírozásra. Desszert: paradicsom-eper-bodzavirág baba, mely egy
klasszikus francia desszert, eredetileg egy rumos szirupba
áztatott tészta.
Büszkék vagyunk a magyar zászló alatt versenyző csapatra és az általuk elért eredmény-

Fotó: Kaunitz Tamás,
Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület

re. Kiváltképp Bence kitartó, lelkiismeretes és eredményes munkájára. Az
etyekiek egy összetartó családként
szurkolták végig a megmérettetés
napját. Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egy olyan
csapat ért el kiváló helyezést egy
nemzetközi versenyen, melynek tagja
egy etyeki fiú, Bence!
Bence hitvallása: „A magyar Bocuse
d’Or Csapat commis-jának lenni óriási
kihívás és lehetőség. Az elmúlt három
év, amióta Veres Istivel együtt dolgozunk, az életem eddigi legmeghatározóbb időszaka. Kitartó vagyok és nem
ismerek lehetetlent, az élet maga egy
folyamatos versenyhelyzet - ami arra
késztet, hogy a legjobbak között kell
lennünk. Gasztronómia, fejlődés, kitartás, precízió - kompromisszumok
nélkül.”
Kedves Bence! Kívánjuk, hogy munkádba vetett hited erőt adjon számodra a jövőben! Sohase érd be az álmaidnál kevesebbel!
Fotó: Fekete Antonio, Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesület

Dr. Szlávik Melinda
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Környezetünk

Hulladéksors
Mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékunkkal? Felmérések mutatják, hogy
a hulladékok keletkezése, kezelése a
magyar emberek szerint egyike a három legégetőbb környezeti problémának. Jó, hogy így gondoljuk, mert ez azt
mutatja, hogy komolyan vesszük ezt a
témát. Ha pedig komolyan vesszük,
akkor csak egy kis lépés, hogy tegyünk
érte. Van is mit tenni, mert Magyarországon évente 3,5 millió tonna háztartási hulladékot termelünk, azaz kb.
350 kg-ot fejenként. Bár ez némiképp
alacsonyabb az európai átlagnál, és
évről évre növekszik az újrafeldolgozott
hulladékaink aránya, de még így is a
keletkező hulladékaink fele hulladéklerakóban végzi, azaz örökre lemondunk
azokról az anyagokról, amit sok energiával korábban előállítottunk. Az mára
világossá vált, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak, mert a hulladék olyan érték, olyan nyersanyag, amit
ha okosan tudunk felhasználni, akkor
nemcsak a lerakás környezetvédelmi
problémájától tudunk megszabadulni,
hanem megspórolhatjuk újabb nyersanyagok kitermelését. Ennek két fontos előfeltétele, hogy egyrészt legyenek
olyan hulladékkezelő üzemek, amelyek
alkalmasak az újrahasznosítás elindítására, másrészt pedig, hogy – akár
ipari, akár lakossági szinten – tudjuk
megfelelő módon szelektáltan gyűjteni a hulladékainkat. Az utóbbi években

nagyon sokat fejlődtünk mindkét területen.
Évek óta van lehetőségünk Etyeken
is szelektíven gyűjteni a háztartási
hulladékot, ráadásul az elmúlt évben
már a gyűjtőpontokat sem kellett
felkeresnünk, mert van otthon saját
szelektív kukánk, és azért a szolgáltató kéthetente házhoz jön, hogy elszállítsa. Felmerül a kérdés, hogy elegendő-e, ha csak kétfelé válogatjuk a
szemetet. Nem kellene-e továbbválogatva külön gyűjteni a fémdobozokat,
a papírt, a műanyagot, ahogy régen
tanították, illetve ahogy még sok helyen most is gyűjtik. Emlékszünk arra
is, hogy láttuk, és felháborodtunk rajta, amint a hulladékszigetek tárolóit,
amibe mi szépen külön gyűjtöttük a
papírt és a műanyagot, a szállítóautó
egybeborította. A jó hír, hogy valóban

nincs szükség arra, hogy a jelenlegi
gyakorlatnál jobban szétválogassuk
otthon a szemetet. Ha a kék-sárga
fülű kukánkba egyben gyűjtünk mindenféle papírt, műanyagot, italos- és
konzervdobozt, azt utána a hulladékot
feldolgozó üzem kezelésbe veszi, és
kihozza belőle a legtöbbet. A közelmúltban elmentem a kezelőtelepre, és
megnéztem, hogy mi történik az etyeki szelektíven gyűjtött hulladékkal.
Mivel szokásunk, hogy zacskókba,
zsákokba tesszük otthon a hulladékot,
első lépésként egy gép éles szerszámai
szétvágják a kis csomagjainkat, hogy
hozzáférjenek a lényeghez. Ezt követően egy hatalmas forgó dobrosta méret
szerint válogatja az anyagokat, és ha
valamelyik darab túl nagy, azt visszaküldi egy aprítóberendezésbe mindaddig, amíg a rosta résein ki nem tud

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.
Az október havi játék megfejtése: Magyar-kút
Könyvtár és Művelődési Ház
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potyogni. A kellően aprított anyagoknak
a válogatása rendkívül látványos. Szállítószalagok sokasága viszi el a vegyes
hulladékot olyan „állomásokra”, ahol
valami mindig kikerül belőle. A mágnes
kikapkodja a mágnesezhető fémeket, az
optikai elven működő válogató berendezések felismerik, és rögtön szét is válogatják az egyes műanyagfajtákat. Meg
tudják különböztetni pl. a PET palackot
a polietilén zacskótól az anyagi minőségük alapján. Az egyik ún. ballisztikus
válogatóegységben levegőáramlat hatására a könnyebb és nagyobb felületű
anyagok egyszerűen messzebb repülnek, mint a nehezebbek. Itt kell megjegyezni, hogy ezeket a válogatóeszközöket azzal teljesen össze tudjuk zavarni,
ha egy adott hulladékfajtát, pl. a PET palackokat vagy a sörösdobozokat nagyon
apróra préseljük, mert bár kisebb helyet
foglalnak a szállításnál, de elveszítik
azokat a tulajdonságaikat, ami alapján a
válogatórendszer szelektál. Nyugodtan
összenyomhatjuk, de ne túl kicsire!

Környezetünk

Nagyon hatékonyan és nagyon kis
hibával dolgozik egy ilyen modern válogatórendszer, aminek eredményeként annak végpontjain külön gyűlnek
az újrahasznosítható állapotú italos
fémdobozok, a papírok, külön-külön
az egyes műanyagfajták, amelyeknek
megadatott, hogy innentől kezdve már
ne hulladéknak, hanem nyersanyagnak nevezzék, és a körforgásos gazdaság keretein belül menjenek legalább még egy kört. Ami pedig nem
alkalmas arra, hogy anyagában hasznosuljon, de éghető (szennyezettebb
papír- vagy bizonyos műanyaghulladékok), azokból ellenőrzött minőségű
szilárd tüzelőanyag készül, amelyet
bizonyos erőművekben és cementgyárakban energetikailag hasznosítanak újra, azaz elégetik.
Tehát ha a szelektív gyűjtőnkbe kerülnek az ilyen értéket hordozó hulladékok,
az mindenkinek jó: embernek, környezetnek és a gazdaságnak egyaránt. Ha
emellett még komposztálunk, vagy a

zöldhulladéktól, az üvegektől, az elektronikai hulladékoktól is a szelektív begyűjtés során szabadulunk meg, akkor
hamarosan kisebbre cserélhetjük a régi
kukánkat. Az a kitűzött cél, hogy 2035re az összes hulladékunknak csak 10%a kerüljön hulladéklerakóba. Ambíciózus
cél, de jó úton haladunk!
Palotai Zoltán

FIGYELEM!
2021. december 3-án zöldhulladék
gyűjtés, 2021. december 4-én délelőtt
lakossági elektronikai hulladékgyűjtés lesz az Óvoda előtti parkolóban.
A gyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatót megismerhetik Etyek Nagyközség
Önkormányzat honlapján:
www.webetyek.hu

Aki a virágot szereti…
28. alkalommal hirdette meg a Magyar Turisztikai Ügynökség a Virágos
Magyarország versenyt. A beérkezett pályázatokat egy 120 fős, kertész, tájépítész és turisztikai szak-

emberekből álló zsűri értékelte. A
2000 lakosnál nagyobb falvak közül
Etyek kapta a fődíjat.
A siker ösztönözzön minket, hogy
aktívan tegyünk mindannyian a
kulturált és vonzó településkép kialakításáért. Folytassuk együtt!
Legyen közös munkánk példája az
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egy településen élők összefogásának, az életminőség javításának, a
környezettudatos gondolkodásnak,
valamint a természeti és az épített
örökség megőrzésének és gyarapításának.
Dr. Szlávik Melinda
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Önkormányzati hírek

Önkormányzati döntések

Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete 2021. szeptember
23-ára összehívott munkaterv szerinti
rendes ülésének határozatképtelensége miatt 2021. szeptember 30-ára
összehívásra került a testület rendkívüli ülése. Az alábbiakban kiemeljük a
jelentősebb döntéseket és határozatokat.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. számú módosítását Etyek Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete
a 11/2021. (X.1.) önkormányzati
rendelettel fogadta el. A módosítás
Etyek Nagyközség Önkormányzatát,
a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Házat, valamint a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodát érintette,
ez utóbbiak esetében az időközben
történt átcsoportosítások átvezetésére került sor. Az Önkormányzat
vonatkozásában a módosítást egyrészt a 2020. évi zárszámadást követően, valamint az államkincstári
felülvizsgálat alapján átutalt pótlólagos támogatások, a technikai átcsoportosítások, másrészt a pályázatok
útján elnyert felhalmozási támogatások átvezetése indokolta. A rendelet módosítását követően Etyek
Nagyközség Önkormányzat 2021.
évi költségvetési bevételi és kiadási
főösszege 1.886.861.493 forintról
1.976.116.626 forintra változott.

A kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 4/2021. (IV.1.) önkormányzati rendelet 12/2021. (X.1.)
önkormányzati rendelettel történő
módosítása értelmében kerti hulladék
április 6-tól május 21-ig és október
1-jétől november 30-ig, hétköznap,
hetente kétszer, keddi és pénteki munkanapokon 9 és 18 óra közötti időszakban nyílt téren elégethető.
A 115/2021. (X.30.) határozat
alapján Etyek Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához. A
képviselő-testület az önkormányzat
2022. évi költségvetésében nyertes
pályázónként 5.000,- Ft/fő/hó összeget, de maximum 1.250.000,- Ft-ot
különít el. A meghirdetett „A” és „B”
típusú pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás és dokumentáció a www.
webetyek.hu oldalon érhető el.
A 116/2021. (IX.30.) határozat értelmében Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola – mint kötelező
felvételt biztosító iskola – felvételi körzetének (Etyek közigazgatási területe)
a módosítását nem javasolja, egyetért
a jelenlegi körzethatárok kijelölésével.
A 117-118/2021. (IX.30.) határozattal Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda
2020/2021. nevelési évben végzett
munkájáról szóló beszámolóját elfogadta és a 2021/2022. nevelési évre
vonatkozó munkatervét jóváhagyta.
A 120/2021. (IX.30.) határozatában Etyek Nagyközség Önkormány-

zatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló, 2091 Etyek, Széchenyi
u. 2/2 szám alatti szolgálati bérlakást
Varga Lajosné részére 2021. október
1. napjától 2026. szeptember 30. napjáig, de legfeljebb az Etyeki Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában
közalkalmazotti jogviszonya fennállásának időtartamára bérbe adta.
A 121/2021. (IX.30.) határozattal
döntött Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzat módosításával
kapcsolatos partnerségi egyeztetés
lezárásáról. A következő településfejlesztési tárgyú önkormányzati döntések nyomán került sor a határozathozatalra: Szőlőskert utca – falusias
lakóterület szabályozása, a Kattra
pincészet telkének övezeti átsorolása, a Deák Ferenc utca fölötti területen utca kiszabályozása, a Botpuszta,
Vadvirág utca és Richárd-majori út
közötti terület szabályozása, lakótelkek kialakítása etyeki fiatalok részére
– fecskelakások, bányaterület bővítése, általános mezőgazdasági övezet
átsorolása istálló építéséhez, meglévő belterületi határvonal feltüntetése,
és a szabályozás néhány előírásának
módosítása és pontosítása.
A 122/2021. (IX.30.) határozat szerint Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete az Etyek 1544/1,
1544/2, 1544/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre
történő kijelöléséről szóló határozati
javaslatot nem fogadta el.
A 123/2021. (IX.30.) határozattal Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete a Vadvirág utcai Társasház galambmentesítését
500.000 Ft-tal támogatta.
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A 125/2021. (IX.30.) határozat
szerint Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte
a polgármestert, hogy vizsgálja meg a
Kócsag utcában forgalomlassító eszközök elhelyezésének lehetőségét, és
ennek eredményét a felmerülő költségekkel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
127/2021. (IX.30.) határozatával
döntött Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az I/5. Etyek
nagyközség ivóvízellátás-V elnevezésű
víziközmű-rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról.

Önkormányzati hírek

Határidőhöz kötött, kiemelkedő
közérdek indokolta a tanácskozást
a 2021. október 7-ére összehívott
rendkívüli ülésen is, melyen a Képviselő-testület a 134/2021. (X.7.)
határozattal döntött arról, hogy az
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú TOP-4.1.1.15-FE1-2020-00045 azonosító számon az etyeki orvosi rendelő komplex rekonstrukciója céljából létrejött
Támogatási Szerződés módosítását
kezdeményezi. Tervezői nyilatkozattal
igazolja, hogy a meglévő ingatlan gazdaságos átalakításra alkalmatlan, ezért
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az elnyert támogatás felhasználásával
új épület építését határozza el, melyben
több egészségügyi alapszolgáltatás –
legalább két háziorvos, két védőnő, egy
gyermekorvos és egy fogorvos – egy
épületbe történő integrálással valósul
meg az Etyek, 6/2. hrsz-ú ingatlanon.
A település lakosainak tájékoztatása a vonatkozó jogszabályi előírások
betartásával maradéktalanul megtörtént, a döntések Etyek Nagyközség
Önkormányzat honlapján (www.webetyek.hu) közzétételre kerültek.
Önkormányzat

Etyek - Háromrózsa
A Pannónia Szíve Programnak, valamint a Kiemelt Társadalmi Igények
Programnak köszönhetően az ország számos területén, köztük Fejér
megyében, Etyeken is rengeteg fejlesztés valósulhatott meg az utóbbi
években. A Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. kivitelezésében vadonatúj csomópont és kerékpárút létesül
az 1-es számú főút, a 8108-as és
a 8101-es utak találkozásánál, Há-

romrózsánál. Az Etyek külső részén
vezető út 50 éve kavicsos aszfaltból
épült.
Most két réteg aszfaltot terítenek
az elhasználódott úttestre, így ismét megteremtődik a biztonságos
közlekedés lehetősége. A projekt
keretében a hosszútávú használhatóság érdekében 700 méternyi földárok megújítása, valamint az ahhoz
kapcsolódó, helyenként szükséges

burkolt árokrendszer kialakítása is
megtörténik. A sajtótájékoztatón
Molnár István igazgató úr térképen
is szemléltette, hogy közlekedésbiztonsági szempontból milyen körültekintően jártak el a tervezés során,
melynek eredménye egy összetett,
hagyományos csomópont kialakítása lett. Zólyomi Tamás polgármester
úr hangsúlyozta, hogy a korszerű és
biztonságos közlekedés az etyekieknek, és az ide látogató turistáknak is
egyaránt fontos.
Dr. Zsoldos Renáta

Köszönet
Etyek Nagyközség Önkormányzata köszönetét fejezi ki
Lucza Gyulának, aki 10 db 150x90 cm-es és 30 db 60x40
cm-es magyar nemzeti színű zászlót adományozott,

hogy településünk méltó „köntösbe” öltöztetve élhesse
meg az állami ünnepeket.
Önkormányzat

Konténeres almavásár
Sóskúton
Alma fajták:
Idared, Jonagored, Red Jonaprince, Golden, Gála
Ára: 250 Ft/kg, mennyiségi kedvezmény 30 kg felett
Nagyméretű Xénia körte: 600 Ft/kg
Az aktuális kínálatról és a nyitvatartásról
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Sóskút Fruct Kft.
Tel.: +36 30 240 3483, 06 23 348 177
2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu, facebook/Sóskúti Kertecske

FREBA TŰZ KFT.
Tüzelőanyag kereskedés
tüzifa, fabrikett, barnaszén,
feketeszén, német brikett

Tárnok, Tavasz utca 2.
Tel.: 06 20 359 6021
Nyitvatartás
hétfőtől péntekig: 6:00–16:00 óráig
szombat: 6:00–12:00 óráig

