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Anyakönyvi hírek

Köszöntjük Etyek novemberben szüle-
tett legifjabb lakóját és szüleit. Sok erőt, 
egészséget, boldogságot, csodálatos jö-
vőt kívánunk a csöppségnek és család-
jának!

„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)

Novemberben egy 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)

Novemberben három 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)

DSIDA JENŐ: 
 
ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fi nom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
 
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
 
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.
 
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Programajánló

December Rendezvény Helyszín Szervező, közreműködő

10. Szo. 16.00 órakor Five Live Acapella együttes 
koncertje Látogatóközpont

Etyek Nagyközség Önkormányzata, Magyar-kút 
Könyvtár és Művelődési Ház, Kulturált, Egészséges 
Etyekért Közalapítvány

11. V 14.00 órától Adventi vásár 
16.00 órakor Advent harmadik gyertyagyújtás Látogatóközpont

Etyek Nagyközség Önkormányzata, Magyar-kút 
Könyvtár és Művelődési Ház, deDettee(i) és a 
Pingvinek

18. V 14.00 órától Adventi vásár 
16.00 órakor Advent negyedik gyertyagyújtás

Német Nemzetiségi 
Tájház Német Nemzetiségi Egyesület
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Csodaszarvas, örök álom
A Csákvári Nagy Lajos–Csókos Varga Györgyi által megteremtett Család foga-
lom Etyeken. A művészdinasztia tagjai közül az 1950-ben harmadik gyermek-
ként született Nagy Kristóf szobrászművésznek Csodaszarvas, örök álom cím-
mel nyílt kiállítása nemrégiben az Etyeki Műhelyben.

Művészi pályájának kibontakozásához a szülői ház, később pedig a művészeti 
gimnázium biztosította a tapasztalatszerzés széles skáláját. Nagy Kristóf alapító 
tagja volt a Nomád Nemzedéknek nevezett alkotó-művész csoport tagjaiból létre-
jött Fiatal Népművészek Stúdiójának. Szellemi mesterei közé sorolható az építész 
Makovecz Imre, Csete György, a költő Csoóri Sándor, Buda Ferenc, a művészettörté-
nész Bánszky Pál, vagy a néprajzos Kresz Mária és Borbély Jolán, akiknek támogató 
barátsága, előadásaik, iránymutatásuk, fi lozófi ájuk meghatározta világlátását. Alko-
tótáboraikban a nyolcvanas évek közepéig alkotott és tanított. A hetvenes évektől 
kezdve tevékenységét számos díjjal ismerték el. 1975-ben a Művészeti Alap tagja 
lett. Az országban számtalan helyen megtalálhatók köztéri alkotásai, emlékművei és 
fából faragott, népművészeti formákat, motívumokat megjelenítő szoborpark-sze-
rű játszóterei, melyek az ő tevékenysége révén honosodtak meg Magyarországon, 
de készített ilyet a franciaországi Die városában is. Előszeretettel készít hangszer-
szobrokat – például a kecskeméti Kodály Zeneiskola számára – és hangszereket 
is, de színházi produkciókhoz készült munkái is kiemelkedőek. Itthon és külföldön 
egyaránt számos kiállításon mutatkozott be az elmúlt évtizedekben. Hétköznapok 
művésze címmel Kis József rendezésében 1980-ban fi lm készült munkásságáról.

 „Mi az, amit csinál: népművészet, képzőművészet, iparművészet?” – teszi fel a 
kérdést tanulmányában M. Nagy Emese, majd meg is adja a választ: „Kétségtelen, 
hogy alapformái a magyar népi kultúra tárgyi, formai elemeire emlékeztetnek, ab-
ból nőnek ki. Munkái a kézművesek és parasztmesterek, kovácsmesterek által ha-
gyományozott tapasztalatok értő átvételéről és az anyag tiszteletéről tanúskodnak. 
Visszanyúl a régi szemlélethez, mely szerint az ember csak szükség esetén avat-
kozzon be a természet adta formákba: rönkbútorai, játszótéri csúszdái, mászókái 
a kiválasztott fa tulajdonságait tiszteletben tartva születnek. A mai napig használja 
ezt az örökséget, minta- és formakincset a munkáiban, fatörzsből születő bútorai 
egyszerre archaikusak és modernek, funkcionálisak és esztétikusak.”

A legnagyobbaktól tanult, mesterei, barátai közé tartozott Amerigo Tot és 
Melocco Miklós. Munkáinak formavilága számos ponton idézi a nagy elődök, 
Henry Moore és Constantin Brâncuşi világát, de a hasonló magyar törekvések 
(Borsos Miklós, Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor, Étienne Hajdú, Román 
Viktor, Péterfy László, Samu Géza) sorába is illeszkedik.

A 2000-es évek óta érdeklődése időről időre a festészet felé is fordul, az ősi 
magyar hitvilág motívumai mellett a szakrális témák foglalkoztatják. Teremtő 
ereje, rusztikus formavilága lelkének hiteles lenyomatai.

A tárlaton e gazdag életműből láthattunk válogatást Csáji László Koppány 
író, néprajzkutató, a kiállítás kurátorának ajánlásával. A megnyitón a Dunazug 
együttes működött közre.

Dr. Zsoldos Renáta (Forrás: M. Nagy Emese)
Fotó: Lantos István Denhoda
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Adventi gondolatok

„Másnap visszajött a kis her-
ceg.
– Jobb lett volna, ha ugyanab-
ban az időben jössz – mondta 
a róka. – Ha például délután 
négykor érkezel majd, én már 
háromkor elkezdek örülni. Mi-
nél előrébb halad az idő, annál 
boldogabb leszek. Négykor 
már tele leszek izgalommal és 
aggodalommal; fölfedezem, 
milyen drága kincs a boldog-
ság. De ha csak úgy, akármikor 
jössz, sosem fogom tudni, hány órára 
öltöztessem díszbe a szívemet... Szük-
ség van bizonyos szertartásokra is.

– Mi az, hogy szertartás? - kérdezte 
a kis herceg.

– Az is olyasvalami, amit alaposan 
elfelejtettek - mondta a róka. - Attól 
lesz az egyik nap más, mint a másik, 
az egyik óra különböző a másiktól. Az 
én vadászaimnak is megvan például a 
maguk szertartása. Eszerint minden 
csütörtökön elmennek táncolni a falu-
beli lányokkal. Ezért aztán a csütörtök 
csodálatos nap! Olyankor egészen a 
szőlőig elsétálok. Ha a vadászok csak 
úgy akármikor táncolnának, minden 
nap egyforma lenne, és nekem egyál-
talán nem lenne vakációm.” 

/Antoine de Saint-Exupery: A kis 
herceg/

„Jobb lett volna, ha ugyanabban az 
időben jössz…”

Az „emberes hónapok” minden 
évben elhozzák előbb az őszt, az is-
kolakezdést, a szüretet. Nappal még 
kellemes meleg simogat, de a hajna-
lok már hűvösek. Az óraállítás után 
pedig a második emberes hónap már 
sötétben-ébredéssel, ködös nappa-
lokkal és korán beköszöntő estékkel 
érkezik. Egyre hosszabbak és hide-
gebbek az éjszakák. Az üzletek kira-
katai már a közelgő ünnepre hangol-
ják az embereket. Vidám rénszarva-
sok által húzott szánról pirospozs-
gás mikulás integet, hívogat, hogy 
vásároljunk akciósan. A boltokban 
száncsengő csilingel, színes fényso-

rok, feldíszített karácsonyfák és pu-
fók hóemberek hirdetik, hogy ismét 
közeledik a karácsony. Minden azt 
üzeni, hogy készüljünk. Készüljünk 
ajándékokkal, készüljünk a házunk, 
településünk díszítésével, készüljünk 
étellel, itallal. Vegyünk fenyőfát, sza-
loncukrot, halat, töltött káposztához 
valót, ünnepi szalvétát, csillagszórót. 
Ha mindent megvettünk, akkor ta-
karítunk, mosunk, vasalunk, főzünk, 
sütünk. Tanácstalan nézelődés a ki-
rakatok előtt, idegesítő tülekedés a 
boltokban, kétségbeesett pillantás az 
apadó bankszámlára. 

Ez tehát a készület? 
A karácsony mindig ugyanabban az 

időben jön.

„Minél előrébb halad az idő, annál 
boldogabb leszek.”

Az „adventus” latin szó, eljövetelt 
jelent, „Adventus domini” pedig az Úr 
eljövetelét. Az advent a készület ideje. 
A készületnek része a fenti felsorolás, 
s ahogy közeledik karácsony, minél 
előrébb halad az idő, sokszor annál 
fáradtabbak és feszültebbek leszünk. 
Pedig egyre boldogabbak akartunk 
lenni. 

Nem hagytunk ki valamit – vagy 
valakit – a készületből? Az adventi 
készülődés szeretet nélkül csupán 
nagy felhajtás. A jóleső izgalom he-
lyét átveszi a mérgező idegesség, 
a növekvő boldogság helyett foko-
zódó feszültség lesz úrrá rajtunk. 
A boldogság iránti vágy belénk van 
teremtve, vágyunk a szeretetteljes 

ünnepre. Böjte Csaba testvér 
azt mondta: „Váljunk aján-
dékká és áldássá!” Adventben 
talán ez lehetne a vezérfonal: 
imádságos odafordulással az 
Isten felé, odafi gyelő, meg-
értő, megbocsájtó és őszinte 
szeretettel az emberek felé. 
Az unott eladó felé a boltban, 
a flegma fenyőárus felé a pia-
con, a kiállhatatlan jegyellenőr 
felé a buszon, a fárasztó rokon 
felé az ünnepi asztalnál, a nyű-

gösködő gyerek felé az éjféli misén. 
Előszőr elég lesz most adventi időben 
így tennünk – hátha megszokjuk…

„Attól lesz az egyik nap más, mint a 
másik…”

Ünnepelni jó. Minden ünnep külön-
leges alkalom a szeretetünk kifeje-
zésére. Van harsány és zajos ünnep, 
mint a szilveszter és van meghitt és 
csöndes, mint a karácsony. Mindket-
tőt meg lehet és meg is kell ünnepelni. 
A karácsony méltó megünneplésének 
fontos része az advent, a Szentestét 
megelőző négy hét. Az adventben le 
kell lassítanunk, hogy a jászolnál meg 
tudjunk állni, hogy az ünnepbe meg 
tudjunk érkezni. Csak így tudunk je-
len lenni az ünnepben. Az advent célja 
nem más, mint felkészülni arra, hogy 
meg tudjuk élni az ünnepet. Megélni, 
jelen lenni személyesen, jelen lenni 
közösségben, jelen lenni együtt a sze-
retteinkkel és az Istennel.

Szintén Csaba testvér gondolata, 
hogy „Földi létünk talán egyik legfon-
tosabb célja, hogy ünnepet szervez-
hessünk magunknak és másoknak. 
Az ünnepek erősítik a hitünket, össze-
tartozásunkat, közösségünket.” 

Az előttünk álló időszakban szer-
vezzünk most olyan ünnepet ma-
gunknak és másoknak, ami hatással 
lesz nem csak a mostani karácsonyi 
ünnepekre, de az azt követő hétköz-
napokra is. Így válhatunk ajándékká 
és áldássá!

Debreceni Csaba Attila
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Adventi várakozás
A HIT vasárnapján a Látogatóközpontban
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Figyeljünk egészségünkre!

Idén is megérkezett az ősz, és nem-
sokára télbe hajlik. A hűvösebb idő 
beköszöntével több fi gyelmet kell fordí-
tanunk egészségünk megőrzésére és 
a betegségek elleni védekezésre. Keve-
sebb a napsütés, kevesebbet vagyunk 
a szabadban, ezért napi rendszeres-
séggel érdemes elkezdeni a D-vitamin 
pótlását. Párnapos láz, hőemelkedés, 
torokfájás, nátha, enyhébb köhögés 
esetén javasolt napi 3x1000 mg C vi-
taminnal, Kaloba cseppekkel támo-
gatni az immunrendszert. Bármilyen 

megbetegedés esetén nagyon fontos 
a pihenés és a bő folyadékfogyasztás 
is. Ezeket a fertőzéseket ugyanis több-
nyire vírusok okozzák, melyeket csak a 
saját immunrendszerünk tud legyőzni.

Az utóbbi két évben fi gyelmet kell 
fordítanunk a Covid-19 elleni védeke-
zésre is. Még most sem haszontalan 
az alapimmunizálás, az első két oltás 
felvétele hagyományos oltóanyag-
gal. Akik már kaptak két vagy három 
oltást, azoknak a Pfi zer új Omikron 
elleni oltását ajánljuk. Akik már ren-

delkeznek négy oltással, azoknak nem 
szükséges több oltás beadása.

Az idei évben viszont a virológusok 
előrejelzése szerint a legnagyobb fi -
gyelmet az influenza elleni védekezés-
re kell fordítani. Várhatóan ebben az év-
ben fertőzőbben, erősebb tünetekkel, a 
vártnál hamarabb jelentkezik majd a 
járvány. Az influenza elleni védőoltás 
már elérhető minden háziorvosnál, és 
bárki megkaphatja. Tévhit az, hogy az 
oltástól betegek lesznek az emberek. 
Ilyenkor többnyire más vírus okozza a 
tüneteket, nem pedig az oltás. Ezért is 
érdemes minél előbb oltatni.

Krónikus betegeknek, főként a 
tüdőt érintő megbetegedések, illetve 
dohányzás esetén érdemes kérni a 
bakteriális tüdőgyulladás elleni oltást, 
melyet háziorvosuk írhat fel. Az idei 
évben a különböző járványok miatt 
érdemes védőoltásokkal védekezni, 
hiszen senkinek sem hiányzik, hogy 
akár a munkájából hiányozzon, vagy 
a közelgő ünnepeket egy megelőzhető 
betegség miatt ágyban töltse.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Morvainé Dr. Sárközi Tünde

Felhordó járat: Etyek-Kelenföld-Déli pályaudvar

December 11-től új buszjárat indul 
Etyekről a biatorbágyi vasútállomás-
ra, csúcsban félóránként, csatlakoz-
va a vonatokhoz, ezáltal közvetlen 
kapcsolatot teremtve Etyek és a Bu-
dapest-Tatabánya-Győr-Hegyesha-
lom vasútvonal között. 

Nemzetgazdasági szempontból is 
fontos a zökkenőmentes közlekedés, 
éppen ezért országgyűlési képviselő-
ként is a szívemen viselem az etyeki 
választópolgárok problémamentes 
közlekedésének megoldását – mond-
ta el lapunknak Tessely Zoltán ország-

gyűlési képviselőnk. A közlekedési tár-
ca alapvetően kétféle változtatást ve-
zet be a jelenlegi vasúti és autóbuszos 
menetrendhez képest. Egyrészt az 
ország számos pontján javítják az uta-
sok kiszolgálását: sűrűbben, gyorsab-
ban, egyszerűbben, este egy-két órával 
tovább lehet majd utazni a közösségi 
közlekedéssel. Másrészt javítják a vas-
út- és a buszvonalak együttműködé-
sét annak érdekében, hogy az állami 
cégek ne versenyezzenek egymással, 
hanem mindenki ott szolgáltasson, 
ahol ezt jobb minőségben teheti.

Vitézy Dávid, volt közlekedésért 
felelős államtitkár úrnak köszön-
jük eddigi munkáját és további sok 
sikert kívánunk! Hálásak vagyunk 
Rókusfalvy Pál nemzeti bormarke-
tingért felelős kormánybiztos úrnak 
is a közbenjárásáért.

Menetrend:
https://www.volanbusz.hu/hu/hi-

rek/hir/39721-december_11_tol_uj_
vonatokhoz_csatlakozo_autobusz_
menetrend_lep_eletbe_tobb_vasut-
vonal_menten_is_az_orszagban.

Kattra Judit 

Az egészségügyi dolgozók elsők között 
vették fel az influenza elleni védőoltást
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Műanyagok mindenütt 5. rész 
Élelmiszerekkel érintkező műanyagok

A műanyagok a leggyakoribb csoma-
golóanyagunkká váltak. Könnyűek, 
könnyen formázhatók, szinte minden 
felületet be tudnak burkolni. Nem cso-
da, hogy ma az élelmiszeripar is szé-
leskörűen alkalmazza a papír, az üveg 
és a fém mellett. Sokszor felmerül 
azonban, hogy nem jelent-e egészség-
ügyi kockázatot az élelmiszerfogyasz-
tók számára, ha műanyagban van az, 
amit megeszünk, megiszunk.

A legtöbb élelmiszert csomagolt ál-
lapotban lehet csak forgalomba hozni. 
Ömlesztett módon sajnos csak kevés 
élelmiszertípust lehet közfogyasztás-
ra bocsátani. Az élelmiszer csomago-
lása hordozza a jogszabály által elő-
írt kötelező jelölési adatokat (például 
megnevezés, mennyiség, összetevők, 
lejárati idő, tápanyagtartalom, aller-
gén-tartalom). Emellett védi az élel-
miszert a környezeti hatásoktól, és a 
csomagolás módja határozza meg az 
élelmiszer kereskedelmi egységét (da-
rab, palack, csomag).

Bár látszólag nincs semmiféle köl-
csönhatás az étel vagy ital és a cso-
magolásuk között, de tudomásul kell 
vennünk, hogy az érintkezési felüle-
tükön kis mértékben oldódnak egy-
másban, azaz a csomagolóanyagból 
különféle kémiai összetevők belejutnak 
az élelmiszerekbe. Ezt a beoldódási fo-
lyamatot a szaknyelv határfelületi mig-
rációnak nevezi. Ennek mértéke függ 
az élelmiszer összetételétől, a termék 
tárolási hőmérsékletétől, illetve a cso-
magolóanyag minőségétől. Ráadásul 
a csomagolóanyagok fi zikai törmelékei 
is belekerülhetnek az élelmiszereink-
be. Amíg például egy üvegből készült 
csomagolóanyagnál ezek a jelensé-
gek nem számottevőek, a műanyag 
csomagolószerekből egyes becslések 

szerint darabos mikroműanyagok és 
a beoldódott anyagok útján hetente el-
fogyasztunk néhány grammot. Ez éle-
tünk során több kilogramm műanyagot 
és műanyagból származó vegyi anya-
got jelent. Utóbbiak között a lágyító-
szerek, színezékek, síkosító vegyüle-
tek és a műanyagok polimer darabjai 
a leggyakoribb „migránsok”. Ezekből 
már több ezer félét kimutattak az éte-
leinkben, italainkban.

Az élelmiszerekbe oldódó anyagok 
között számos, az emberi egészséget 
nem károsító molekula van, de sajnos 
sok olyan vegyület is előfordul, amely 
tartós fogyasztás esetén károsíthatja 
az ember egészségét. Ilyen példá-
ul a polikarbonát műanyagok egyik 
adalék anyaga, a BPA (biszfenol-A), 
amiről kiderült, hogy súlyosan meg-
zavarja, károsítja a kisgyermekek hor-
monrendszerét. Emiatt az EU terüle-
tén, így hazánkban is, betiltották a BPA 
alkalmazását csecsemők táplálására 
használt edényekben.

Az élelmiszerekkel rendeltetéssze-
rűen érintkező anyagok vizsgálata ma 
már fontos élelmiszerlánc-biztonsági 
feladat. A csomagolóanyagokat és 
egyéb, az élelmiszerekkel érintkező 
anyagokat, gépalkatrészeket (például 
kávéfőző gép alkatrészei, konyhai esz-
közök, műanyag edények, stb.) folya-
matosan ellenőrzik az ismert szeny-
nyezők beoldódásának és azok toxi-
kológiai kockázatának szempontjából. 
Ennek megfelelően a kereskedelembe 
kerülő termékek csomagolásai álta-
lában megfelelnek a rájuk vonatkozó 
előírásoknak, de például egy felforró-
sodott autóban hagyott műanyag pa-
lackos italt lehűlés után sem célszerű 
már meginni, hiszen várható, hogy 
a magas hőmérsékletre melegedett 

termékben megsokszorozódott a 
csomagolóanyagból az élelmiszerbe 
oldódó vegyületek mennyisége. Ilyen 
vegyületek például a PET palackokból 
kioldódó ftalátok. 

Lényeges az is, hogy ételeinket csak 
olyan műanyag edényben melegítsük 
mikrohullámú berendezésben, ame-
lyen a gyártó feltüntette, hogy alkal-
mas erre. A nem „mikrózható” edé-
nyekből a mikrohullámú energia ha-
tására az egészségünkre is veszélyes 
anyagok oldódhatnak bele az edény-
ben melegített élelmiszerbe.

Kimondottan nem ajánlott magas 
alkoholtartalmú italokat (például a 
pálinkát) műanyag edényben tárol-
ni, mert az alkohol erős oldószer-
ként számos anyagot képes oldani a 
műanyag palack falából, amit aztán a 
pálinkával együtt megiszunk.

Ha azonban odafi gyelünk ezekre 
az egyszerű szabályokra, betartjuk 
az élelmiszerek csomagolásán hor-
dozott jelölés tárolási utasításait, és 
csak élelmiszerek tárolására alkalmas 
edényeket használunk, nem várható, 
hogy az elfogyasztott élelmiszerrel a 
tápcsatornánkba kerülő vegyületek 
észrevehető káros hatást gyakorolná-
nak egészségünkre.

Arra pedig mindig fi gyeljünk, hogy a 
hulladékká váló műanyag csomagoló-
anyag a szelektív gyűjtőben végezze!

Palotai Zoltán 
és Dr. Szigeti Tamás János  
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Hagyományos Márton napi progra-
munkat november 11-én tartottuk. 
Délelőtt az óvoda folyosóján német és 
magyar mondókákból, dalokból válo-
gatva csoportonként vonultunk lám-
pásainkkal, délután pedig a szülőkkel 
és az iskolásokkal közösen ünnepel-
tünk.

A Méhecske, a Mókus és a Kati-
ca csoport gyermekei Márton napi 
dalokból, versekből, népi játékokból 
és német nemzetiségi gyermektán-
cokból összeállított műsorát, majd 
az iskolások előadását követően az 
utcákon közösen vonultunk lámpása-
inkkal. Visszaérve az óvoda elé forró 
teával és libazsíros kenyérrel vártak 
bennünket.

Az óvodánkban működő Szülői 
Szervezet Márton naphoz kapcsoló-
dó lámpás vásárt tartott, mely során 
esztétikus, egyedi lámpásaikkal sok 

gyermeket és felnőttet örvendeztettek 
meg.

Az advent első vasárnapját meg-
előző héten német nemzetiségi té-
mahetet tartottunk óvodánkban, 
melybe minden csoport bekapcso-
lódott. Látogatást tettünk az etyeki 
Német Nemzetiségi Tájházban, ahol 
a gyermekek Vadas Istvánné, Erzsike 
vezetésével sváb őseink népviseleti 
ruháival, használati tárgyaival ismer-
kedhettek meg. Az óvodában hagyo-
mányos sváb süteményt, Preckedlit 
sütöttünk, amit jóízűen elfogyasztot-
tunk. Ősi mesterségekkel ismerkedve 
vállkendőt díszítettünk és rojtoztunk. 
Táncházat szerveztünk, ahol német 
nemzetiségi gyermektáncokat tanul-
tunk, énekeltünk és mondókáztunk. 
Projekthetünk zárásaként megtekin-
tettük az Álomzug Társulás előadásá-
ban „A Kesztyű” című német-magyar 

kifejezéseket ötvöző zenés bábjátékot. 
Az élményszerű hagyományápolás 

óvodánkban hozzájárul a német nem-
zetiségi kultúra megismeréséhez, a 
gyermekek nyelvi fejlesztéséhez és a 
tradíciók átörökítéséhez. 

A hónap végén a szülők fogadóóra 
keretében tájékozódhattak óvodape-
dagógusainktól gyermekük óvodai 

életéről, fejlettségükről, illetve fejlesz-
tő pedagógusunktól a tanköteles ko-
rúak iskolaérettségéről.

November végén az adventi koszorú 
első gyertyájának meggyújtását köve-
tően már az adventi készülődés izgal-
ma, a Mikulás érkezése, a karácsonyi 
csodavárás hangulata járta át óvodá-
saink mindennapjait.

Nefelejcs Óvoda dolgozói

Élmény és hagyományápolás

Katolikus Egyházközség -
Sarlós Boldogasszony 
templom hírei

• december 24. Szenteste: 
   0 órakor éjféli szentmise 
• december 25. Karácsony:  
  11 órakor ünnepi szentmise
• december 26. 
  11 órakor szentmise 
Szent István diakónus ünnepe    
Közreműködik az Etyeki Németek 

Egyesülete „Rosmarin” kórusa

Református hírek

A karácsonyi ünnepkör alkalmai a 
Látogatóközpontban:

• december 18. Advent negyedik 
vasárnapja:    
10 órakor istentisztelet

• december 24. Szenteste: 
17 órakor istentisztelet 

• december 25. Karácsony első 
napja:   
10 órakor úrvacsorás istentiszte-
let

• december 26. Karácsony máso-
dik napja:   
10 órakor úrvacsorás istentisz-
telet

• január 01. Újév:  
10 órakor istentisztelet 

Állandó alkalmaink:
Istentisztelet vasárnap 10 órakor a 

Látogatóközpontban.
Bibliaóra: szerdán 18 órakor a 

gyülekezeti teremben.
Elérhetőség: Sípos Dániel lelkipásztor

+36 20 216 7844, etyek@reformatus.hu
2091 Etyek, Alcsúti út 3.
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Október közepe óta főállású közterü-
let-felügyelő dolgozik Etyek Nagyköz-
ség közigazgatási területén a közterü-
letek rendjét és tisztaságát megbontó 
jogsértések hatékonyabb megelőzése, 
megakadályozása és – szükség ese-
tén – szankcionálása érdekében.

A feladatot Bartha Ferenc látja el, aki 
ellenőrzi a közterületek jogszerű hasz-
nálatát, a közterületen folytatott, enge-
délyhez, illetve közútkezelői hozzájáru-
láshoz kötött tevékenységek szabály-
szerűségét, ellátja a közterület rendjére 
és tisztaságára vonatkozó, jogszabály 
által tiltott tevékenységek megelőzését 
és megszüntetését, közreműködve ez-
zel az önkormányzati vagyon védelmé-
ben. Feltárja az illegális szemétlerakó 
helyeket, egyben intézkedik a tettenért, 
vagy egyértelműen azonosítható sze-
métlerakókkal szemben. Lépéseket 
tesz a közterületen tárolt roncsjármű-
vek, építőanyag törmelék eltávolítá-
sa érdekében, nagyban segítve ezzel 
Etyek rendezettségének, esztétikus 

településképének a kialakí-
tását, illetve megőrzését.

Jogosítványai közé tar-
tozik felvételek készítése a 
közterület rendjét és tiszta-
ságát akadályozó tevékeny-
ségekről, továbbá a helyi 
közterület-foglalási rende-
letben foglaltak érvényesí-
tése, mely szerint a lakos-
ság által magáncélból, köz-
területen elhelyezni kívánt 
eszközökre, építőanyagokra 
az érintettek egy forma-
nyomtatványon előzetesen 
kötelesek kérelmet benyúj-
tani Etyek Nagyközség 
Önkormányzata részére. A 
kérelmezett tevékenység a 
kiadott határozatban fog-
laltak szerint hajtható végre.

A közterület-felügyelő fel-
adatai ellátása során együttműködik 
a polgárőrséggel, az önkormányzati 
fenntartású költségvetési szervekkel, 
társhatóságokkal, a Bicskei Rendőr-
kapitánysággal, a Bicskei Járási Hiva-
tal Földhivatalával, a Vízművekkel és 
az Elektromos művekkel, de munkáját 
nagyban segíteni fogja a településen 
kiépülő kamerarendszer is.

Szolgálatteljesítése óta a lakosság 
részéről pozitív visszajelzéseket és 
együttműködést tapasztal. Mindazok, 
akik akár fi zikális, akár anyagi okokból 

nem tudják megszüntetni a közterü-
let rendjét akadályozó helyzetet, azok 
Etyek Nagyközség Önkormányzatától 
kérhetnek segítséget.

Bízunk abban, hogy a közterület-fel-
ügyelői feladatok ellátására létreho-
zott munkakör hatékonyan hozzájárul 
Etyek közigazgatási területének tisz-
taságához, rendezettségéhez, vala-
mint az épített és természeti környe-
zetünk védelméhez.

Dr. Bálint Attila

A rend és tisztaság védelmében

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 november havi játék megfejtése: Nagy Kolos: Borvigyá-
zó (Körpince - Krajcsi Zoltán tulajdona)  
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Az Etyek Sportegyesület idei esz-
tendeje az elvárások szerint alakult. 
Korábbi sikeres pályázatainknak kö-
szönhetően a tavaly megvalósult fej-
lesztések felpezsdítették a sportéletet 
Etyeken. A Sportcentrum területén 
található új műfüves pálya és kon-
dipark nagy népszerűségnek örvend. 
Nemcsak a versenycsapatok, hanem 
a szabadidősportolók is rendszere-
sen használják a pályákat, amelyek 
szinte minden nap foglaltak. Labda-
rúgó szakosztályunk bővülésére is 
nagy hatással volt a 22x44 méteres 
műfüves pálya megépítése.  A Bozsik 
tornán Simon Péter koordinálásával 
minden versenykiírásban részt vesz-
nek és helytállnak az U7, U9, U11, U13, 
U15, U19 és felnőtt korosztályú csa-
pataink. 

A röplabda szakosztály a sikeres 
nyári sporttábornak köszönhetően 
elindította rendszeres edzéseit, után-
pótlás korosztályban és felnőtt torná-
kon is részt vesznek. Asztalitenisze-
zőink Hargitai Zoltán vezetésével évek 
óta sikeresen versenyeznek megyei I. 
osztály és NB III. bajnoki osztályban. 
Király Pál Giri-sport szakosztályát új 
eszközök beszerzésével segítette a 
klub.

Az év legnagyobb szenzációja és 
óriási siker - főleg a fi atalabbak köré-
ben - az újonnan nyílt konditerem. Ez 
hozzájárult taglétszámunk jelentős 

növekedéséhez, amely mára megha-
ladja a 300 fős tagságot. 

A nyár folyamán az Etyek SE szerve-
zésében megrendezett napközis- és 
sporttáborokat is nagy sikerként érté-
keljük. A táborhelyek pillanatok alatt be-
teltek és a visszajelzések alapján mind 
a gyermekek, mind a szülők elégedettek 
voltak a szervezett programokkal. 

Friss hír és a Sportegyegyesület éle-
tében az egyik legnagyobb esemény, 
hogy sikeres TAO pályázatunk eredmé-
nyeképp a napokban átvehettünk egy 
teljesen új 8+1 személyes Ford Transit 
Kombi 2.0 TDCI kisbuszt! Reméljük, 
hogy ez a jármű hosszútávon biztosítja 

majd a sportoló gyermekek és csapa-
tok utaztatását és versenyeztetését.

Bátran kijelenthetjük, hogy az Etyek 
Sportegyesület fennállása óta az 
egyik legsikeresebb esztendejét éli, és 
ezt a fejlődést a jövőben is szeretnénk 
fenntartani. Elért eredményeink a ki-
tűnő csapatmunkának és együttmű-
ködésnek, valamint Etyek Nagyközség 
Önkormányzata támogatásának is 
köszönhető. 

Továbbra is várjuk a hobbi szinten 
vagy versenyszerűen sportolni vágyók 
jelentkezését, amelyhez minden felté-
telt biztosítunk számukra. 

Elérhetőségeink: www.etyekse.hu, 
etyekese@gmail.com

HAJRÁ ETYEK SE!
Máté Szabolcs

Etyek SE elnöke

Sikeres esztendőt zár az Etyek SE
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Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 198/2022. (X.26.) 
számú határozatával döntött az Etyek 
elkerülő út lehatárolási tervéről szó-
ló támogatói nyilatkozat kiadásáról, 
melynek értelmében a Képviselő-tes-
tület támogatja az Etyek-Hercegha-
lom elkerülő út tanulmányterv lezárá-
sához szükséges kezelői lehatárolás-
sal kapcsolatos tervezői javaslatot. E 
szerint az elkerülő út állami tulajdonba 
és a Magyar Közút kezelésébe kerül, 
az egyéb létesítmények pedig – a 
Herceghalom vasútállomás melletti 
P+R parkoló, buszforduló, az ehhez 
kapcsolódó gyalogos és zöldfelületek, 
világítás, kerékpártároló, peron, busz-
váró, az állomáshoz vezető út, gya-
log- és kerékpárutak, a párhuzamos 
szervízutak, Dávidmajor buszforduló a 
buszváróval - Etyek Nagyközség Ön-
kormányzat kezelésébe kerülnek.

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvo-
da energiaköltségeinek optimalizálá-
sáról is döntés született.  A 200/2022. 
(X.26.) számú határozat értelmében 
az Önkormányzat 2022. évi költség-
vetésének terhére bruttó 15.000.000 
forintot biztosít az Óvoda szellőztető 
rendszerének kiépítésére és a gépészet 
korszerűsítésére. A Képviselő-testület 
egyidejűleg felkérte a polgármestert 
az Orvosi Rendelő, valamint a Védőnői 
Szolgálat épülete gépészeti felülvizs-
gálatának elkészítésére.

Etyek Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete 201/2022. 
(X.26.) számú határozatával döntött 
a Segítő Kéz Szociális Alapszolgálta-
tó Intézmény közüzemi költségeinek 
optimalizálásáról, melynek értelmé-
ben a Látogatóközpontba kerülnek 
áthelyezésre az Idősek nappali ellá-
tásának programjai (pl. Senior torna, 
klubdélután), így a „B” épületszárny 

ideiglenesen lezárható. Az Idősellátás 
területén dolgozó kollégák irodáját az 
„A” épületbe helyezik át, míg a Felzár-
kóztató műhely működését biztosítani 
kell. A Képviselő-testület rendelkezett 
továbbá a Családi Bölcsődében a he-
lyiségek hőmérsékletére vonatkozó 
szabályozásról is.

A 203/2022. (X.26.) számú hatá-
rozatával Etyek Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete döntött 
arról, hogy az Egészségház kivitele-
zése tárgyában közbeszerzési eljárást 
indít, egyidejűleg kötelezettséget vál-
lalt az eljárással kapcsolatos költsé-
gek – közbeszerzési szakértői díj, hir-
detményi díj, EKR rendszerhasználati 
díj - megfi zetésére.

A 205/2022. (X.26.) számú hatá-
rozat alapján módosításra került a 
Depónia Hulladékkezelő és Telepü-
léstisztasági Nonprofi t Kft-vel kötött 
együttműködési megállapodás. Ezzel 
egyidejűleg a Képviselő-testület mó-
dosította a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról szóló 11/2015. (VII.13.) 
önkormányzati rendeletet is. A rende-
let kiegészült a 3/A fejezettel, amely 
részletesen meghatározza az elha-
gyott hulladék felszámolásához szük-
séges intézkedések körét. Ameny-
nyiben az elhagyott hulladék pontos 
helyének beazonosítását követően 
megállapítható, hogy a hulladék ma-
gántulajdonban álló ingatlanon talál-
ható, úgy az ingatlantulajdonos egyi-
dejű írásbeli értesítése mellett eljárás 
kezdeményezhető a területileg illeté-
kes hulladékgazdálkodási hatóságnál 
az elhagyott hulladék felszámolása 
érdekében. Az elhagyott hulladék fel-
derítése mind a közterületeken, mind a 
magántulajdonú ingatlanok esetében 
az önkormányzat közterület-felügye-
lője útján történik.

Etyek Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete 206/2022. 
(X.26.) számú határozatával meg-
rendelte az Etyek, Ötház utca és kör-
nyezete forgalmi rendjének kialakítá-
sához szükséges forgalomtechnikai 
munkálatokat 268.500 forint + áfa 
összegért. A 207/2022. (X.26.) szá-
mú határozatával megrendelte Etyek 
Nagyközség teljes közigazgatási terü-
letének forgalomtechnikai felülvizsgá-
latát 425.000 forint + áfa összegben. A 
szükséges fedezet az Önkormányzat 
2022. évi költségvetésében rendelke-
zésre áll.

A Segítő Kéz Szociális Alapszolgál-
tató Intézmény 2021. évi munkájáról 
szóló beszámolóját és a gépjármű-
használati szabályzatát Etyek Nagy-
község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 209-210/2022. (X.26.) számú 
határozataival fogadta el. 

Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete az október 26-ai 
ülésén a   197/2022. (X.26.) számú 
határozatával döntött a Bicskei Rend-
őrkapitányság kapitányságvezetőjé-
nek Etyek Nagyközség közrendjéről 
és közbiztonságáról szóló beszámo-
lójának elfogadásáról. A 211/2022. 
(X.26.) számú határozatával az Érd 
Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 
által készített, Etyek 2021. évi tűzvé-
delmi helyzetéről szóló beszámolóját 
fogadta el.

Önkormányzat
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