
Széki Hírek
A Magyarszékért Egyesület kiadványa

XIX. évfolyam, 1. szám 2021. január 22., péntek

Információs táblák
Megkezdtük  a  településszerte  megtalálható  lakossági
információs  táblák  javítását,  cseréjét,  aktualizálását.  A
világjárványra tekintettel a rendelési- és ügyfélfogadási
információk a kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt eltér-
hetnek,  kérjük  megértésüket,  és  a  megadott  telefon-
számokon érdeklődjenek.

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Magyarszék Községi Önkormányzat képviselő-
testülete és a magam nevében eredményekben

gazdag boldog új esztendőt és jó egészséget
kívánunk a község minden lakójának!

A magunk és embertársaink egészségének megőrzése
érdekében tartsuk be a veszélyhelyzeti szabályokat!

Kárpáti Jenő polgármester
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Környezet-
tudatosság

Használt sütőolaj
begyűjtés

Magyarszéken

A  környezettudatosság  egyre  na-
gyobb a lakosság körében, valamint
önkormányzatunk is nagy hangsúlyt
fektet évek óta a környezetvédelem-
re.  Legújabb  környezetkímélő  fej-
lesztésünk egy 100%-ban hazai tulaj-
donú  céggel  kötött  szerződésünk  a
háztartási-lakossági használt  sü-
tőlajok begyűjtésére, a Biotrans Kft.
szervezésében.

Magyarországon  a  háztartásokban
évente több tízezer liter sütőolajat és
sütőzsírt használnak fel, mely egy ré-
sze a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe és
a természetbe kerül.
A többször  felmelegített  sütőolaj  és
sütőzsír rákkeltő és toxikus anyago-
kat  tartalmaz,  mely  a  háztartásból
kikerülve  hatalmas  károkat  okoz.
Egyetlen liter  használt  sütőzsiradék
1 millió liter ivóvizet képes fogyasz-
tásra alkalmatlanná tenni. A csator-
nahálózatba kerülő olaj alacsony hő-
foka miatt a csatornafalra tapad. Er-
re további szennyeződések rakódhat-
nak rá, csökkentve ezáltal a lefolyó-
csövek  áteresztő  képességet,  mely
akár  dugulásokhoz  vezethet.  A
csatornázatlan területeken gyakran a
talajba kerül, ahol a talajflórát káro-
sítja, a háztartási hulladék közé önt-
ve növeli annak lebomlási idejét, az
állati  takarmányba  kerülve  a  káros
anyag  visszakerül  a  táplálékkörfor-
gásba.  A  használt  sütőolaj  jó  táp-
anyag a kártevőknek, a csótányok –
esetleg  patkányok – elszaporodásá-
hoz vezethet. A földbe és az élővizek-
be  jutva  súlyos  környezeti  károkat
okoz.  Elégetése  esetén  rákkeltő
anyagok  kerülnek  a  levegőbe.  A
szennyvíztisztító-művekbe  kerülve
az  olaj  leterheli  a  rendszert,  a

tisztítás  jelentős  többletenergiát  és
nagyobb  igénybevételt  okoz.  A
szelektív gyűjtési rendszer mentesíti
a  települési  csatornahálózatot  és  a
szennyvíztisztítókat  a  szennyező
anyagtól,  csökkentve  ezáltal  az  ön-
kormányzatok  üzemeltetésre  fordí-
tott kiadását is.

A  rendszer  Magyarországon  már
több,  mint  1  millió  ember  számára
biztosított saját településén, elérhető
közelségben.  Magyarszék  2021.
január  5-én csatlakozott  a  begyűjtő
rendszerhez,  a  gyűjtőedény  2021.
január  25-étől  áll  rendelkezésre  a
Faluház Rózsa utcai bejáratánál.

A  gyűjtés  240 literes,  rendszeresen
tisztított  és  karbantartott,  kulturált
megjelenésű  gyűjtőben  történik.
Lezárt PET-palackban vagy zárt
befőttesüvegben kell a gyűjtőbe
helyezni  az  olajat,  önteni  nem
szabad,  így  „cseppmentes”  a  rend-
szer, nem áll fenn a kiömlés veszélye.
A  gyűjtő  cég  előre  egyeztetett  idő-
pontban, rendszeresen és igény sze-
rint  biztosítja  az  elszállítást  és  az
edények cseréjét. A gyűjtőkhöz moli-
nót is biztosít a cég.

Lássuk, mik az előnyei a lakos-
ság körében keletkező használt
sütőolaj szelektív gyűjtésének:
• a szolgáltatás ingyenes,
• a térítésmentesen kiépíthető, 
sűrűbb gyűjtőpont-hálózat lehetővé 
teszi, hogy a lakosság kényelmeseb-

ben, gyorsabban jusson a leadási 
lehetőséghez, mely a „gyűjtőkedvet” 
növeli,
• a csatornahálózat terhelése kisebb 
lesz, csökken a duguláselhárításra és
javításra költött összeg,
• a szennyvíztisztítók terhelése és 
meghibásodási esélye csökken, ezál-
tal a közszolgáltatás kisebb költség-
gel működhet,
• csökken az élővizek terhelése, mert 
a vízszínen nem jelenik meg az 
oxigén bejutását megakadályozó 
olajréteg,
• 1 liter szelektíven gyűjtött olajjal 1 
millió liter ivóvizet „menthetünk 
meg”,
• csökkenhet a kártevők irtására 
költött összeg,
• a szemétlerakók mentesülnek a 
nehezen lebomló anyagtól,
• a talajflóra mentesül az anyag 
okozta károsodástól,
• a „cseppmentes” technika során a 
gyűjtő környékét nem szennyezi be 
az anyag.

A leadott sütőolajat eredeti cso-
magolásban, vagy befőttesüveg-

ben kell a gyűjtőbe helyezni.

Kérjük, rendeltetés szerint
használják a gyűjtőedényeket,
azokba más típusú hulladékot

ne helyezzenek el!

Használt elemgyűjtőink továbbra
is elérhetőek a Faluházban, az

Óvodában és az Aknai Tüzépen.
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Hulladék-
gazdálkodás,

nyílt téri égetés

2021. ÉVTŐL
LEVEGŐMINŐSÉGI ÉS
EGÉSZSÉGVÉDELMI

MEGFONTOLÁSOKBÓL
TÖRVÉNY TILTJA AZ

AVAR, KERTI ÉS
MINDEN EGYÉB

HULLADÉK NYÍLT
TÉRI ÉGETÉSÉT,

ORSZÁGOS TILALOM
LÉPETT ÉLETBE!

A  Nemzeti  Klímavédelmi  Hatóság
felügyeli  az  ország  üvegházhatású
gázkibocsátását,  így  állampolgári
kötelességünk az égetés helyett más
módot választani a kerti hulladékok
kezelésére. A helyben való komposz-
tálást  javasoljuk, hiszen így az avar
és  az  egyéb  kerti  zöldhulladékok
teljes  mértékben  átalakíthatóak
humusszá,  ami  visszaforgatható  a
talajba.

A  kerti  grillsütő  használatára,
szalonnasütésre,  bográcsozás-
ra vonatkozó szabályozás:
A saját tulajdonú, belterületi ingatla-
non található tűzhely, vagy grillsütő
használata  nem  tiltott.  Az  ilyen  –
nyílt lángú – berendezések, eszközök
használata,  tűz  gyújtása  az  ingatla-
non belül az általános égetési szabá-
lyok  betartását  követeli  meg.  Ezek
röviden a következők:
• nem szabad felügyelet nélkül hagy-
ni az égő tüzet, még ki nem hűlt pa-
razsat, hamut;
• gondoskodni kell a megfelelő, tűz 
oltására alkalmas anyag, eszköz ké-
szenlétben tartására, pl. víz, homok;
• a tevékenység befejezését követően 
a tüzet gondosan el kell oltani, meg 
kell győződni arról, hogy elaludt.

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM
együttes rendelet

a köztisztasággal és a települési
szilárd hulladékkal összefüggő

tevékenységekről

Az ingatlanok és
közterületek

tisztán tartása

6. § 
(1) Ha a jogszabály eltérően 
nem rendelkezik, a tulajdonos 
köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járda-
szakasz (járda hiányában egy 
méter széles területsáv, illető-
leg ha a járda mellett zöldsáv is 
van, az úttestig terjedő teljes 
terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt 
árok és ennek műtárgyai, 
továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdon-
ban álló egyes épületek gyalo-
gos megközelítésére és körül-
járására szolgáló terület tisztán
tartásáról, a csapadékvíz zavar-
talan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról.
(2) Az országos közutak belterületi 
szakaszainak tisztán tartása az utak-
ról szóló jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően 
történik.

(4) A szórakozó-, vendéglátó- és 
árusító helyek, üzletek előtti járda-
szakaszt a nyitvatartás ideje alatt – 
ettől eltérő megállapodás kivételével 
– a használó köteles tisztán tartani 
és a hulladékot eltávolítani.
(5) A közterület rendeltetésétől elté-
rő célra (árusítás, építési-szerelési 
munka stb. céljára) történő haszná-
lata esetén a használattal érintett 
terület közvetlen környezetét a hasz-
náló köteles tisztán tartani.

Mindez a gyakorlatban:
Azon tulajdonosok, akiknek ingatla-
na sarokfekvésű,  a  közúttal  érintett
minden oldalon  köteles  elvégezni  a
törvényben  előírt  feladatokat.  Aki-
nek olyan telke van, amelynek mind-
két  vége  közúttal  határos,  ott  is
mindkét oldalon köteles elvégezni a
törvényben előírt feladatokat.
Amennyiben építés történik a telken,
telekhatáron,  legyen  az  építmény,
kerítés vagy bejáró, a törvényi enge-
délyeknek megfelelően történhet  az
építkezés, valamint a keletkező anya-
gok  és  hulladékok  eltakarításáról  a
szennyezett  közterületről  is  a  telek
tulajdonosa  felel  függetlenül  attól,
hogy  kivitelezővel  vagy  saját  erővel
valósítja meg a beruházást.

Önhatalmúlag  a  közterületet  beépí-
teni (parkolónak, tárolónak, bejáró-
nak)  tilos,  ez  engedélyköteles  tevé-
kenység!

NAPTÁR
tervezett

időpontok
szelektív hulladék

szállítás
kommunális hulladék

szállítás
nyílt téri avar és
hulladék égetés

2021. szerda péntek -
január  06     20  01     08     15     22     29 országos tilalom
február  03     17  05     12     19     26 országos tilalom
március  03     17     31  05     12     19     26 +L országos tilalom
április  14     28  02     09     16     23     30 országos tilalom
május  12     26  07     14     21     28 országos tilalom
június  09     23  04     11     18     25 országos tilalom
július  07     21  02     09     16     23     30 országos tilalom

augusztus  04     18  06     13     20     27 országos tilalom
szeptember  01     15     29  03     10     17     24 országos tilalom

október  13     27  01     08     15     22     29 országos tilalom
november  10     24  05 +L    12     19     26 országos tilalom
december  08     22  03     10     17     24     31 országos tilalom

+L: 2021. évi tavaszi és őszi lomtalanítási időpontok.
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Karaj
Karaj csont nélkül
Comb
Lapocka
Tarja (nyak)
Tarja csont nélkül
Oldalas
Dagadó
Csülök első
Csülök hátsó
Sertés első köröm
Sertés hátsó köröm
Fehércsont
Húsos csont
Szűzpecsenye
Kolbász sütnivaló

1 370 Ft/kg

1 560 Ft/kg

1 370 Ft/kg

1 330 Ft/kg

1 330 Ft/kg

1 560 Ft/kg

1 550 Ft/kg

1 330 Ft/kg

790 Ft/kg

1 050 Ft/kg

690 Ft/kg

590 Ft/kg

130 Ft/kg

500 Ft/kg

2 000 Ft/kg

1 890 Ft/kg

Csülök hátsó bontott
Csécsi szalonna
Tepertő
Hurka
Zsírszalonna
Zsír
Fokhagymás felv.
Párizsi felvágott
Löncs felvágott
Lecsó kolbász 
70/30 kolbászhús
Borda csont
Hasalja
Füstölt oldalas
Füstölt csülök hátsó
Füstölt szalonna

1 250 Ft/kg

1 390 Ft/kg

3 800 Ft/kg

1 390 Ft/kg

850 Ft/kg

950 Ft/kg

1 990 Ft/kg

1 690 Ft/kg

1 990 Ft/kg

1 790 Ft/kg

1 150 Ft/kg

750 Ft/kg

1 450 Ft/kg

2 200 Ft/kg

1 790 Ft/kg

3 000 Ft/kg

Füstölt kolbász
Füstölt sonka
Füstölt szalámi
Fej csont nélkül
Szívsonka
Angol szalonna
Nyelv
Tepertő alja
Bőrös parasztsonka
Füstölt tokaszalonna

2 900 Ft/kg

3 200 Ft/kg

3 200 Ft/kg

1 100 Ft/kg

3 200 Ft/kg

3 200 Ft/kg

990 Ft/kg

2 500 Ft/kg

1 190 Ft/kg

1 790 Ft/kg

Áraink 2021. január hónapban
érvényesek. Az aktuális árakkal,

árukészlettel és rendeléssel
kapcsolatban kérjük, keressenek

bennünket telefonon!

2021-ben is szeretettel várjuk
vásárlóinkat húsboltunkban!

Anyakönyvi hírek

Megszülettünk
Rauch Zsófiának és Ábel Áronnak 2020. március 1-jén
Emma; Anda Zsófiának és Mühl Attilának április 11-én

Attila; Horváth Zsanettnek és Vas Balázsnak április 14-én
Balázs; Tihanyi Viktóriának és Adamek Tamásnak

május 21-én Vencel; Papp Erzsébet Anitának és
Buzás Györgynek augusztus 3-án Ádám Kevin;

Szabó Nikolettának és Hellebrandt Tamásnak augusztus
6-án Gréta; Nagy Szilviának és Aknai Lászlónak

augusztus 18-án Dalma; Berta Anettnek és
Vizkeleti Norbertnek augusztus 28-án Nóra

nevű gyermeke született.
Jó egészséget és örömteli babázást kívánunk!

Házasságot kötöttünk
2020. évben Sipos Lívia és Csutorás Ervin kötöttek

házasságot. Sok boldogságot kívánunk!

Búcsút mondtunk
2020. évben Schaff Józsefnétől; Adorján Istvántól;

Mühl Antalnétól; Kishalmi László Ferenctől;
Buzás Györgytől; Luther Evatól; Orsós Erzsébettől;

Vajda Józsefnétől; Nagy Gábornétól; Vizkeleti Gyulától;
Fenyvesi Józseftől; Mezőlaki Géza Jánostól;
Schindler György Józseftől; Reisz Zoltántól;

Fekete Jánosnétól; Tóth Mihálytól; Hir Józsefnétől;
Császár László Árpádnétól; Jaszmann Antaltól;

Farkas Nándortól; Cseh Ferenctől; Szép Tímeától;
2021. évben Gallina Józsefnétől

búcsúzott családja, ismerősei és a falubeliek.

Szerkesztőségünk nem feltétlenül ért egyet az újságban
megjelenő cikkek tartalmával. A cikkekre érkező válaszok,

viszontválaszok terjedelmét ¼ oldalban (max. 1 hasáb)
határoztuk meg, ennél hosszabb reakciókat a fizetett

hirdetésekkel megegyező díjszabás szerint jelentetünk meg.

Újságunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által
regisztrált kiadvány. Kiadja a Magyarszékért Egyesület.

Felelős kiadó: Balogh Péterné
A kiadást támogatja Magyarszék Községi Önkormányzat.

Újságunk színesben megtekinthető az
interneten, községünk weblapján a következő

címen: www.magyarszek.hu/ujsag
Friss hírek, értesítések, programok:
www.facebook.com/Magyarszek

Szerkesztő: Dalmady Árpád

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről

Csapadékvíz-elvezetés
(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy 
kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, 
továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, vala-
mint a közterületen kárt (átázást, kimosást) ne okozzon, és 
a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.
(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a 
telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények 
állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem 
veszélyezteti.
(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető 
árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint
alatt szabad kivezetni. Ha a vízelvezető árok a közút tarto-
zéka, úgy abba csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjé-
nek hozzájárulásával történhet.

~~~
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a temetőkben végzett

mindennemű kegyeleti tér kialakítása, amely építéssel,
szállítással jár, az bejelentésköteles tevékenység!
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