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Fő a biztonság!

Köszöntjük Etyek 2021. júliusában
született hat 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)

Közös
érdekünk,
hogy az itt élők
biz tonságér zete
minél jobb legyen,
és megelőzzük a
bűncselekményeket. Ezért mindenkit
arra kérünk, hogy
az általa tapasztalt
bármilyen, gyanúsnak vélt eseményt
jelezzék felénk vagy
a körzeti megbízottak felé. Az elmúlt pár héten azt
tapasztaltuk, hogy
megszaporodott az
idegen személyek általi úgynevezett megfigyelő, „felmérő” viselkedés. Ezek a megfigyelések arra irányulnak, hogy honnan, hogyan és
mikor lehet büntetlenül bármit eltulajdonítani. A tőlünk telhető módon
megteszünk mindent ennek megakadályozása érdekében, de folyamatosan nem tudunk szolgálatban
lenni, mert ahhoz kevesen vagyunk.
Egyébként sem tudunk mindenhol
ott lenni. A lakosság segítségével
eredményesen tudunk fellépni ez
ellen. Kérjük, telefonon jelezzék,
ha lehet a cselekmény idejében, de
ha ez nem lehetséges, utólag is a

28 pár döntött úgy, hogy összekötik életüket és házasságot kötnek
júliusban 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. júliusában 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.”

tapasztaltakat. Azzal az örömhírrel szolgálhatunk, hogy nemsokára megvalósul a teljes településen
a térfigyelő kamerarendszer, ami
nem csak preventív célokat szolgál,
hanem segíteni fog a felderítésben
és a közlekedési szabályok betartatásában is.
Elérhetőségek:
Körzeti megbízottak:
Donkó Csaba 06 (20) 323-4885
Farkas Dávid 06 (70) 883-2888
Polgárőrség:
Tóth Tamás
06 (20) 935-0085
Győrffy György 06 (70) 314-7560

2021. szeptember  MAGYAR-KÚT 

Kulturális élet

3

Etyek művészei

Tartalom
Programajánló

2

Fő a biztonság!

2

Etyek művészei

3

Színes programok
az államalapítás tiszteletére

4

Az összefogás ereje

5

Ünnepi beszélgetés Etyeken

6

Új ovisainkra várva!

9

Nyitott kapuk

9

Nyár, kaland, élmények

10

Gyermektáborok

11

Csak egy kattintás!

www.webetyek.hu

Csókos Varga Györgyi
Nehéz időket élünk. Szükség van minden alapvető emberi értékre, melyet Isten egyetlen leheletével
fotó: MTI archív
plántált belénk, de táplálni, gondozni, óvni, továbbadni nekünk kell.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ország. Ennek a kis országnak a
kellős közepében egy gyönyörűséges fa állt. A fák életét tekintve fiatal volt még,
de gyökerei nagyok, erősek és szerteágazók, melyek keresztül-kasul járták Európát. A nagy háború után húzott új határokat nem ismerve hozták-vitték a sok erőt,
energiát, hitet, szépséget, melyre bizony abban az időben is áhítoztak az emberek.
A fa már régen nem hozott virágot. Különben is tél volt. Legalábbis úgy tűnt, hogy
hosszú, hosszú évtizedek óta tél van az emberek szívében és a természetben is, de
láss csodát, mert csodák mindig vannak, csak nem mindenki veszi észre. A tél legzordabb hónapjában, januárban virágot hozott a fa! Üdeségével beragyogta az eget,
illata boldoggá tette az embereket, akik csak a közelében lehettek. Újra élet és erő
költözött a fába, szelídséget, jóságot, szépséget és szeretetet árasztva mindenkire,
aki a közelébe került. Ez a különleges virág Csókos Varga Györgyi és a fa nem más,
mint azok az ősök, akik maguk is alkotó, teremtő művészemberek voltak.

fotó: Lucza Júlia

fotó: Nagy Fülöp

Nem véletlen, hogy az etyeki művészeket, művészcsaládokat bemutató sorozatunkat Csókos Varga Györgyivel kezdjük. A történelem pusztító vihara repítette 1955-ben Etyekre, ahol nyolc gyermeke felnevelése mellett élt és alkotott
festőművész férjével, Csákvári Nagy Lajossal. Ebből a kis sváb faluból áradt szét
a világba művészete, tudása, embersége, jósága. A népi hagyományok kutatója,
ismerője, tanár, festő, festőnövények botanikusa, textilművész, iparművész volt.
A Magyar Örökség díj és a Magyar Művészeti Akadémia „postumus honoris
causa” cím birtokosa, s nem utolsó sorban Etyek díszpolgára. Alkotásai közt találunk szőtteseket, mozaikokat, de megtalálhatók a kollázsok, festmények, rajzok, sőt művészi értékkel bíró könyvek, írások és levelek is.
Élete során meg kellett küzdenie saját művészi autonómiájáért, s közben határtalan szellemi és lelki gazdagságban élt és alkotott. Etyek számára készített
legfontosabb munkája, a Millennium évére közadakozásból készített Kálvária
mozaik stációinak megalkotása volt, mely mélyen megélt katolikus hitéről tanúskodik. A 2006-ban tervezett és megépített Dionüszosz színház mozaikegyüttes
a botpusztai Kolumbusz Gimnázium udvarán híven tükrözi Csókos Varga Györgyi és a görög szépség eszményének összetartozását.
Élete végéig aktívan alkotott. 2012. december 6-án hagyta itt ezt a világot, de
nekünk ajándékozott szinte mindent, ami e kis ország közepén álló szeretet-fa
továbbéléséhez kell.
Juhász Károly
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Színes programok
az államalapítás tiszteletére
Nemzeti ünnepünk, az államalapítás tiszteletére rendezett
ünnepségsorozat pénteken a 11 órai szentmisével vette
kezdetét. Ezt követően a Magyar-kút árnyas fái alatt gyűltek össze a falu lakói, ahol Debreceni Csaba Attila alpolgármester úr a keresztényi értékeket és az összefogás erejét
hangsúlyozva méltatta István király örökérvényű államalapító, magyarság megtartó szerepét. Az ünnepi megemlékezést Gulyás Eszter énekhangja, és az őt harmonikán
kísérő Kiss Levente játéka emelte művészi szintre.

A Látogatóközpont zsúfolásig telt nézőtere előtt kezdődött 16 órakor az a jótékonysági koncert, melynek adományokból összegyűlt teljes bevételét a művészek a Segítő
Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény javára ajánlották
fel. A műsorban többek közt J. S. Bach, Brahms, Crüger,
Fauré és Kodály Zoltán művei hangzottak el. Hegedűn játszott: Anna-Sofia Bonino és Geiger Nikolett, hárfán: Indira
Jennah, csellón: Geiger Estilla, zongorán: Minya Flóra. Énekelt a Seta Scriptura Teológiai Főiskola, valamint a Voices
of Seventh Day kamarakórus. Szoprán: Szántó Zsuzsa. Vezényelt: Erdész Gábor.

Este 18 órától a Vörösmarty tér adott helyszínt a falu közös vacsorájához, melyhez a babgulyást a Horgász Egyesület avatott szakácsai készítették. Ünnepi beszédet mondott
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr. Kiváló és áldozatos munkája elismeréseként, a rendezvény keretében adta át
a Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést Szalainé Tanács
Éva részére. A gyermekekért végzett tevékenységét ezúton
is megköszönve, jó egészséget kívánunk!
Vermes István és fia, Vermes Balázs felvidéki lovasíjászok
lélegzetelállító bemutatója után, Hidán Csaba egyetemi professzor úr a magyar állam alapításáról szóló előadása nyűgözte le a szép számmal jelenlévő hallgatóságot. A piknik
hangulatot idéző, szabadtéri filmvetítést lovas programok, a
Kassai Kaganátus Vermes Törzs elképesztő bemutatója és
a filmrendező, Kaszás Géza estje előzte meg.
Az est zárásaként együtt ámulhattunk, a tán minden idők
legszebb budapesti tűzijátékán. Az ünnepségsorozat szombat este a Látogatóközpontban megrendezett bállal zárult.
Juhász Károly
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Az összefogás ereje
Tisztelt Polgármester úr, Plébános és
Lelkész úr, Intézményvezető úr, kedves
ünneplő Etyekiek!
Etyek Nagyközség Önkormányzata
nevében szeretettel köszöntök minden jelenlévőt és köszöntöm azokat
is, akik most – bármilyen okból – nem
itt, velünk ünneplik az államalapítást.
Úgy hozta az élet, hogy az imént a
szentmisén én olvashattam az olvasmányt a Példabeszédek könyvéből.
Két verset szeretnék ideidézni: „Tartsd
meg intelmemet, ne tágíts tőle! Őrizd
meg, hiszen ez a Te életed!” Mintha a
mai nap ünnepeltje szólna hozzánk,
intene óvó szeretettel!
Sárai-Szabó Kelemen bencés perjel
úgy fogalmaz: „nehéz ünnep ez. Nehéz,
mert az államalapítás ünnepén magára az államalapítóra is emlékezünk,
Szent István királyunkat is ünnepeljük. Első királyunk egy szent – s azért
nehéz ez az ünnep, mert olyan korban
élünk, amikor semmi sem szent! Nem
szent az élet – sem a kezdete, sem a
vége. Nem szent a házasság, a gyermekáldás gyermekvállalássá, a család
relatívvá, a szeretet feltételessé vált.
Nem szent az adott szó, nem szent a
munka és nem szent a pihenés sem.”
Mit üzen ennek a kornak, milyen példát ad Szent István a ma élő magyaroknak? Melyek azok az „intelmek”,
amiket nekünk, ma élő etyekieknek
meg kell tartanunk?
Azt gondolom, hogy példa lehet
számunkra a hite. Hitt a Szentben, hitt
Istenben és ezáltal képes volt rá, hogy
önmagán túl lásson. Képes volt közösségben, nemzetben gondolkodni.
Felismerte az idők jeleiben, hogy csak
egy keresztény alapokon nyugvó nemzetállam képes megmaradni Európában. A katolikus egyház ezen a napon
minden évben a sziklára épített házról
szóló példabeszédet állítja elénk. Jól
ismerjük. A szikla, az Istenbe vetett hit
vezette és tartotta meg Istvánt a helyes úton, mindig szem előtt tartva a jó
célt, az értékes, a szép jövőt. István király a fejedelemségekből egy új, minőségében mást szervezett, kialakította
a Magyar Királyságot. Több, mint 900

éven keresztül változatlan maradt országunk államformája, több, mint ezer
éve áll ez a sziklára épített ház, amit
Magyarországnak nevezünk.
Az építkezés nem volt könnyű: a jó
célt, az erős keresztény Magyarországot meglátni nem elég. Támogató,
segítő közösségre volt szüksége Istvánnak a pogányokkal szemben. Ez
lehet számunkra, számomra a második tanítása a Szent királynak. Szükséges egy olyan közösség, amely hisz
abban, hogy jó célért dolgozunk. És
ez a közösség nyitott volt ezer éve is
és most is az kell legyen! István meg
tudta nyerni a különböző törzsek fejedelmeinek egy részét az ügynek, így
ők is tevékeny tagjai lettek az építő,
a honalapító közösségnek. Mindenkire szükség van, aki a cél érdekében
képes és hajlandó tenni, a többiekkel
együtt, közösen dolgozni egy erős
nemzetért, egy erős Magyarországért,
egy fejlődő, virágzó Etyekért. Az etyekiek közössége nyitott és befogadó:
minden jószándékú, tenni akaró megtalálja benne a helyét. Istvánnak és
követőinek, valamint az általa képviselt eszmének akadtak ellenzői, akik
nem akarták meglátni, nem tudták elfogadni az általa bemutatott – egyetlen lehetséges – irányt, ami a nemzet
fennmaradásához vezet. Hitük, elszántságuk és kitartásuk teszi lehetővé számunkra a mai emlékezést!
Az „István a király” rockoperában
Sarolt, István anyja – talán kissé sarkosan – így fogalmaz:
„Győznöd kell a földeken és győznöd
kell a váraknál,
Mindenkire szükséged van ki a trónra téged vár.
Érdekből vagy számításból mellékes, ha melléd áll;
Istennel vagy Isten nélkül, Koppány
téged nem szolgál.”
Mintha Sarolt azt mondaná a fiának:
a cél a trón, a királyi korona, a hatalom,
meg kell szerezned!
Nem csupán István, de Koppány is felvette a keresztséget. A jelentős különbség kettejük között – azt gondolom – a
céljaikban volt. Míg István a keresztény

Magyarországért küzdött – Koppány
a hatalomért. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az, hogy képes lett volna
Saroltot, Géza fejedelem özvegyét feleségül venni, hogy ő léphessen a trónra.
István kezében a hatalom csupán eszköz volt arra, hogy a célt elérje. Ennek
bizonyítékát pedig az etyeki katolikus
templom egyik mennyezeti freskóján is
láthatjuk. A Lohr Ferenc által 1934-ben
készített festmény címe: Szent István
felajánlja koronáját Szűz Máriának. Ez
volt Szent István válasza édesanyjának
és ez az örökség, amit szintén ránk hagyott. Alázattal elfogadni a vezetés felelősségét, maradéktalanul elvégezni az
ezzel járó munkát, megoldani az adódó
feladatokat. Úgy cselekedni folyamatosan, mintha minden rajtunk múlna, miközben tudjuk, hogy az Isten segítsége
nélkül semmit sem tehetünk!
Ismét Sárai-Szabó atya szavait
idézve:
„Szent István király ünnepe legyen
felhívás számunkra: döntsünk a jó mellett, az értékes mellett, a szép mellett.
Építsünk mi is keresztény közösséget,
segítsük a másikat, feledkezzünk el saját kicsinyes és önző érdekeinkről.”
Engedjék meg, hogy saját gondolattal fejezzem be: döntöttünk a jó, az
értékes és szép mellett. Van segítő,
építő, tettre kész és nyitott közösségünk. Fogjunk össze és Szent István
példáját követve hittel, alázattal, közösen építsük, szépítsük tovább szűkebb
hazánkat, Etyeket!
Debreceni Csaba Attila
alpolgármester
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Ünnepi beszélgetés Etyeken
Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnk, a Pannónia Szíve Program miniszterelnöki biztosa volt vendégünk
az államalapítás ünnepét megelőző
napon. Ebből az alkalomból beszélgettünk.
– Etyek mindennapjaiban sokan
érzik úgy, hogy a jobbítás szándéka
értékes erény. Államalapítónk, Szent
István király fő célja az ország, a
magyarok biztonsága, a közös jövő
előrelátó építése volt. Holnap őt is
ünnepeljük.
– Igen, a több, mint ezer évvel ezelőtt vállalt közösségünk legfőbb

erénye, hogy nemcsak az épített környezetben megtapasztalható, vagy
a materiális javakban mérhető eredmények határozzák meg életünket,
hanem a lelki, a közösség építését
szolgáló folyamatok is egyre fontosabbak. Egyik a másik nélkül nem
működik: örök emberi tulajdonság,
hogy szeretnénk minél jobb körülmények között élni; ugyanakkor közösségi lények vagyunk, így legalább
annyira fontos a közösség épülése,
erejének növekedése is számunkra.
Egy nappal az ünnep előtt már a lelki feltöltődésé az idő, ilyenkor mindig

egy kicsit meg lehet állni, értékelhetjük a mögöttünk hagyott időszakot
és ennek a tudásnak az ismeretében
lehet új célokat megfogalmazni. Ha
az államalapítás ünnepe, Szent István
ünnepe, hazánk születésnapjának ünnepe közeleg, akkor ezeréves távlatba
tudunk visszapillantani. A visszatekintésnek pedig akkor van értelme, ha
erőt tudunk meríteni belőle a mindennapjainkhoz. Ennek segítségével mi is
megtaláljuk azt az Isten által kijelölt
feladatot, amely ránk bízott szelete a világnak, és amelyet nekünk kell
megvalósítanunk. Államalapító Szent
István királyunk példája rámutat arra,
hogy vannak olyan élethelyzetek,
nemcsak a szent király életében, hanem a miénkben is, amikor nem látjuk azt, hogy saját erőből meg tudunk
egy adott helyzetet oldani. Ilyenkor lehetőségünk van a Jóisten felé fordulni, az Ő segedelmét kérni és ezt meghallva, túl tudunk lépni a legnehezebb
élethelyzeteken is. Szent István is így
tett, amikor a csodálatos országát
nem tudta méltó módon utódra bízni,
de a Jóistenhez fordult. Az országnak
azóta Nagy Boldogasszony a pártfogója, védőszentje, aki az eltelt ezer év
során minden reménytelennek tűnő
helyzetből kisegítette a magyarságot. Sokan gondolják azt, hogy Szűz
Mária már levette a kezét rólunk. De
hívőként megtapasztalhatjuk, hogy
tud minket segíteni mindennapi küzdelmeinkben.
– Hogyan jelenik meg mindez a
mai modern világunkban?
– Olyan küzdelmekről is beszélünk, amelyek jelen vannak Etyeken is.
2019-ben az önkormányzati választások idején a település történetében új
fejezet nyílt. Rövid, alig két esztendő
telt el azóta és tiszta szívvel mondhatom, hogy Etyek felemelkedésének
első lépéseit megtettük. Ha hozzátesszük azokat a fejlesztéseket, amelyek ezt megelőzően a Pannónia Szíve
Program keretében valósultak meg,
akkor elmondhatjuk, hogy egy teljesen
más Etyek fogad minket, mint két évvel ezelőtt.
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– A Magyar-kút egyik kőpadján
beszélgetünk. Az átalakulás itt is
látszik.
– Nem felejtem el, hogy egy országos jelentőségű rendezvényt tartottunk
pont ezen a helyen, és vállalhatatlan állapotokat tapasztaltunk: a vízben úszott
a szemét, gondozatlan volt a környék,
úgy nézett ki a település, mint akinek
nincs gazdája. Az biztos, hogy ennek
a falunak már van gazdája. Korábban
már említettem, hogy küzdelmes éveket
élünk, tudjuk azt, hogy időközi választásra készül a település. Sajnos, a pandémia miatt bevezetett rendkívüli jogrend éppen három nappal azelőtt lépett
tavaly novemberben hatályba, hogy az
etyeki választásokra sor került volna. De
a veszélyhelyzet megszűnését követően
választás lesz, és ugyan polgármesterjelölt csak egy van, de nagy kérdés – és
nagy a közösség felelőssége is –, hogy
ahhoz a tapasztalathoz, lelkesedéshez,
munkabíráshoz és talán már mondhatjuk, hogy szaktudáshoz, amely az
elmúlt két év polgármesteri tevékenységét jellemezte, találhatnak-e olyan partnereket a képviselő testületbe, akikkel a
megkezdett munkát folytatni lehet. Azt
gondolom, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség által az etyekiek elé tárt
jelöltek alkalmasak arra, hogy a munka
töretlen legyen. Sőt ők képesek még na-

Önkormányzati hírek

gyobb lendületet vinni a közösség építésébe.
– Az Etyeken lakókat leginkább
azok a témák érdeklik, amelyek szűkebb környezetüket érintik. A bizodalmukat is azokba a településvezetőkbe fektetik, akik betartják választási ígéreteiket.
– A 2019-es helyhatósági választásra készülve többször hallottam azt az
aggályt, hogy azok a fejlesztési ígéretek, amelyeket a mi közösségünk megfogalmazott Etyekkel kapcsolatban,
azok csak a választásoknak szólnak,
kiindulva abból, ahogyan az előző ciklusokban a győztesek miként és milyen
tempóban teljesítették vállalásaikat.
Másfél éve nehezíti meg életünket a
pandémia, az emiatt helyben kialakult
politikai turbulenciában nehéz tisztán
látni, de az egyértelmű, hogy a választások előtt az etyekiek által közösen
kidolgozott és miattuk fontosnak tartott programpontokat sorról sorra elmozdítottuk a megvalósítás irányába,
sőt ezek közül több már befejeződött.
Elég, ha csak a település számos utcájának vagy a Botpusztára és onnan a
Háromrózsa felé vezető út felújítására
gondolunk. Épül a Budapest-Balaton
bicikliút, befejeződött a bölcsőde tervezése, biztonsági kamerák telepítése
és járdaépítés, közművesítés folyik.
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– Régóta találkozhatunk Önnel az
etyeki és a térségbeli fejlesztésekkel
kapcsolatban és a legtöbbször sikeres pályázatot, elkészült beruházásokat jelenthet be.
– 2008 óta töltök be választott tisztséget. Mindig az volt az elvem, hogy
csak a munkát tudjuk megígérni és
azt, hogy megkérdezve a közösséget
lépésről lépésre közösen alakítsuk ki
a fejlesztési irányokat. Nekem külön
boldogság, hogy ez itt Etyeken jelenleg
példaértékűen működik: mindig megkérdezzük a helyben lakókat, hogy mit
szeretnének, legyen szó az iskoláról,
más közintézményekről vagy a saját utcájukról. Kicsit hasonló ez, mint a nemzeti konzultáció. Ha visszaemlékszünk
arra, amikor Orbán Viktor és kormánya
elindította, akkor sokan mondták, hogy
ezek milyen egyszerű kérdések. Például,
hogy milyen nemeket ismerünk? Mert
ez egy normális világban élő ember
számára valóban könnyen, egyszerűen
megválaszolható kérdések. Ma azonban olyan világban élünk, amikor ezen
könnyűnek tűnő kérdések tartalma is
megkérdőjeleződik. Ha a mostani konzultációra tekintünk, akkor olyan kérdéseket találunk, amelyekre egy jóérzésű,
magyar lelkű ember nem nagyon tud
különböző válaszokat adni, de látjuk,
hogy a világ nem ebbe az irányba, nem
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a normalitás felé, hanem más irányba
halad. Sok olyan ország van már, ahol
igazi dilemma a válaszadás és felmerül bennünk is, hogy a többség vagy a
kisebbség válaszol-e úgy, ahogy a mi
értékrendünk szerint pozitív. Ezért fontos, hogy a településeken is meg tudjuk
kérdezni az embereket. Olyan irányt
kell szabni egy vezetőnek, hogy az a
település minden lakójának előnyére
szolgáljon , sőt továbbmegyek – és lehet, hogy ez illúzió –, de a politikai beállítottságtól függetlenül is lehet találni
olyan közös pontokat, ahol a település
tud egy irányba menni. Erre jó példa a
sporttelep, amelynek fejlesztése régóta
egy jottányit sem haladt, az idén pedig
széles társadalmi összefogás keretében megújult, egy kis ékszerdobozzá
vált az Etyek SE otthona. Persze itt is
van még tennivaló, például az élőfüves
pálya felújítása, de azért már átadtuk a
műfüves pályát, a kondiparkot, játszóteret, strand sportpályát. Ez pedig politikai
hovatartozás nélkül örömet okozott a
falu apraja-nagyjának, például a klub
75. évfordulóján tartott egész napos
ünnepségen.
– Lépjünk ki egy kicsit Etyek határain kívülre is! Hogyan hat környezetünkre a Pannónia Szíve Program?
– Nagy örömünkre láthatjuk, hogy a
Programra a Kormány több ízben jelentős forrásokat biztosított, amelyek
nagy része az etyeki fejlesztések megvalósítását szolgálja. Ma már nyilvánvaló, hogy a Pannónia Szíve Program
zászlóshajója Etyek. Érdemes azt is
megjegyezni, hogy a nemzeti forrásból
megvalósítandó fejlesztések nem csak

helyi, hanem sok esetben országos jelentőséggel is bírnak. Országos turisztikai desztinációként azonban tudnunk
kell, hogy nemcsak az ide látogató turisták láthatják Etyeket egyre szebbnek,
vonzóbbnak, hanem a helyben élők
életminőségének javulása is együtt jár a
fejlődéssel. Az itt élők minderre büszkék
lehetnek, és ez vonzza az embereket.
– A következő három adatból kitalálja, hogy mi lesz a következő kérdés: 2004-ben 3922 fő, 2014-ben
4112 fő, 2021-ben 4496 fő?
– Igen, a következő szám az 5000
fő, amely elérése után Etyek akár városi rangra is emelkedhet. Több korábbi képviselő-testület fogalmazta már
meg ezt az igényt, de Polgármester
úrtól még nem hallottam eddig ennek
elsődlegességét. Az viszont tény, hogy
választókerületünkben nem egyedi

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 augusztus havi játék megfejtése: Etyek, Körpince utca, levendulamező

kérdéssel állunk szemben. A budapesti
agglomeráció egyre inkább kitolódik,
így a Velence-tó melletti településeken
is megfigyelhető, hogy életvitelszerűen költöznek oda családok. Ezeken
a területeken 5 év alatt 25%-os volt a
népesség növekedése, amely rengeteg
kihívást és még több lehetőséget ad.
A kihívások között a megfelelő infrastruktúra és intézményhálózat kialakítása a legfontosabb. Megfontoltan kell
az ilyen irányú fejlesztéseket is megtervezni, mert a legtöbb helyen nem
természetes népszaporulat okozza
a növekedést, így már középtávon is
jelentősen változhat a közintézményi
szolgáltatásokat igénybe vevők száma. Etyeken egyértelműen a bölcsőde
építése a legfontosabb jelenleg, amelynek több, mint félmilliárd forint lesz a
költségvetése. A következő álom az iskolafejlesztés. Egy új, minden igényt kielégítő iskola és sportcsarnok az etyeki
fiatalok képzésének központja lehet.
Egy olyan tudásközpont, ahol a diákok
helyben tanulhatják ki akár az etyeki
hagyományoknak megfelelő szakmákat is.
– Hol töltötte az ünnepeket?
– 35 település parlamenti képviselője vagyok, így kellemes kötelezettségem, hogy sorra látogassam
őket. Délelőtt a Velencei-tó környékieket látogattam meg, utána Bicskén a
testvérvárosi kapcsolatokat ápoltuk,
végül az ünnepnap Etyeken zárult,
ahol a tradicionális magyar sport, a
lovasíjászat bemutatója színesítette a
helyiekkel elköltött közös vacsorát.
Dr. Horváth Gábor
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Új ovisainkra várva!
Óvodánk udvara a nyári hónapokban
is végig hangos volt a gyermekkacajtól.
A nyár folyamán a gyermekek fogadása mellett a csoportok nagytakarítása, fertőtlenítése is megtörtént,
s az esetleges karbantartási, felújítási munkálatok is megvalósultak az
intézményben. Az óvodától nemrég
elköszönt, iskolába induló gyermekek
helyét az újonnan beíratott és felvett
csöppségek vették át.
Az óvodába kerülés szinte minden
gyermeknek kettős élményt jelent.

Egyrészt izgatottan várják a napot,
amikor átléphetik az eddig távolról csodált, hívogató óvoda kapuját, másfelől
a szülőktől való több órás távollét és az
új környezethez, ismeretlen emberekhez való alkalmazkodás nem könnyű
számukra.
Minden évben igyekszünk megkönnyíteni leendő óvodásaink számára ezt az időszakot, amit már augusztusban, az óvodakóstolgató alkalmával elkezdünk. Idén augusztus 24-én
kedden találkozhattak a gyermekek
leendő óvónénijükkel, nevelőikkel először. Ekkor dönthettek a szülők a családlátogatás lehetőségéről is, melyen
a gyermekek otthoni környezetben is
találkozhattak óvónőjükkel.
Az óvodakezdést nemcsak mi pedagógusok, hanem a szülők is megkönnyíthetik gyermekeik számára az
óvodakezdésre való ráhangolódással,
óvodáról való beszélgetéssel, az óvoda felé tett sétákkal.
A nyár folyamán két héten keresztül
hat közösségi szolgálatot teljesítő diák
segítette munkánkat. Kézművesked-

tek, dekorációt készítettek, kertészkedtek, játszótéri eszközök megújításában segédkeztek, s olyan munkák
elvégzésében működtek közre, melyekre nekünk, a gyerekek gondozása,
nevelése és fejlesztése mellett, nehezen jut idő.
A nyár mindannyiunk számára gyorsan elröppent, s augusztus utolsó heteiben már a 2021/2022-es nevelési
évre hangolódva, értekezletek, munkatervi egyeztetések mellett tervekkel,
vágyakkal, álmokkal fűszerezve kezdtük meg szakmai munkánkat.
Nefelejcs óvoda dolgozói

Nyitott kapuk
A Segítő Kéz nappali ellátása közel egy évig tartó kényszerszünet után idén júniusban újranyithatta kapuit.
Nagy öröm volt találkozni a régen látott barátokkal.
Az eltelt két hónapban színes programokkal vártuk a
nappali ellátás klubtagjait. Júliusban a hatvani kirándulásunkat a nagy érdeklődésre való tekintettel megismételtük. Csodálatos képekkel illusztrált úti beszámolót láthattunk Maráczi László előadásában, Az Iguazú
vízeséstől a Tűzföldig címmel. Érdekfeszítő tárlatvezetéssel tekinthettük meg a Méricske Múzeumot. Az Újhegyen tölthettünk egy zenés délutánt Jung Ferenc és
felesége Évike jóvoltából. Az Öreghegyen Nyakas Julika
látta vendégül hűsölni vágyó klubtagjainkat. Az Etyeki
Műhelyben Lucza Daniella meghívására Csókos Varga Györgyi és Csákvári Nagy Lajos életmű kiállítását
tekintettük meg, valamint Keszthelyre is ellátogattunk
és egy filmet is megnéztünk közösen. Ezúton szeretnék

köszönetet mondani kedves támogatóinknak és segítőinknek, akik hozzájárultak a programjaink megvalósulásához.
Minden hétfőn és csütörtökön Meridián tornát és átmozgató tornát végzünk az intézményben.
Szerdánként Szenior Örömtánc órát tart Varga Edit
okleveles Szenior Örömtánc oktató. A tánc pozitívan
hat testre és lélekre egyaránt. A táncolás öröme kortalan, oldja a feszültséget, életenergiát ad, kiegyensúlyozottá teszi az embert. A Szenior Örömtánc nem társastánc időseknek, hanem társasági tánc. Kifejezetten
az érettebb korosztály számára kifejlesztett kíméletes
mozgásforma, mely igazodik a korosodó szervezet sajátosságaihoz. Amennyiben felkeltette érdeklődését,
szeretettel várjuk minden szerdán 9.00 órától a Segítő
Kézben.
Egger Ilona
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Nyár, kaland, élmények
Mire lenne szüksége a gyerekeknek?

A nyár kiemelt szakasza az évnek, az
iskolához igazított életünk itt végre
szabaddá válik, felsóhajt a pedagógus,
a gyerek, a szülő! Vagy a szülő nem
is annyira? Inkább sóhajt még egyet,
hogyan oldja meg az előtte álló több,
mint két hónapot. A családok csak
egy része tudja megoldani az előtte
álló heteket, ráadásul a nagyszülők is
egyre inkább aktív dolgozó emberek, a
táborok pedig - főleg több gyerek esetén - nagyon drágák. A családoknak
több hét nyugodt időre lenne szüksége, hogy végre pihenjenek, együtt
legyenek, beszélgessenek, ne csak a
feladatok határozzák meg az együtt
töltött időt, hanem az élmények, társasozások, kirándulás, játék, együtt
főzés, barkácsolás, stb. A gyerekek
egyértelműen az együtt töltött minőségi időt értékelik, lehet az egyszerű
környezetben, nem a drága külföldi út

a fontos. Számukra a beszélgetések,
és közös tevékenységek a fontosak,
mert ebből jut a legkevesebb a tanév
során. Ilyenkor lehet újra egymásra
hangolódni, ráérősen tervezni a napot, és beletenni gyereknek is kedvező
programokat. A nyár arra való, hogy
feltöltsük érzelmi- és élmény-forrásainkat.
A falu önkormányzata ebben többféle módon segített a családoknak:
A sporttábor július első hetétől (lelkes önkéntesek szervezésében és segítségével) öt héten keresztül várta a
gyermekeket. A tanyagondnoki busz
minden héten egy kirándulásra vitte
őket.
A Segítő Kéz tábora az etyeki és
dávidmajori gyerekeknek július 12-16.
között került megtartásra. Helyszíne
a római katolikus plébánia közösségi terme és udvara, ahová Péter atya
szívesen fogadott be minket. A programok közt közösségépítő játékok,
festés, színjátszás, agyagozás, közös
foci az új műfüves pályán, közös sütögetés, valamint „ló-board” szerepelt. Voltak gyerkőcök, akik életükben
először most fürödhettek a magyar
tengerben. Sokaknak a mozi is óriási újdonságot jelentett, hiszen még
soha nem voltak. Önkéntes gimnazisták és felnőttek is szívesen kapcsolódtak be a tábor életébe, így igazi
csapattá formálódtunk! A tábor zárásaként közös grill-partyt tartottunk.
Ezúton is köszönjük minden támogatónak és önkéntes segítőnek a közreműködést!
Illés-Tóth Anna
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Gyermektáborok
A megújult sportcentrum idén is 15-15
labdarúgó palántának biztosított helyet a focitáborban. A gyerkőcök idén
buszos kirándulás keretében Székesfehérvárra utazhattak, meglátogatták a
Sóstói Arénát, ahol a Mol Vidi felnőtt labdarúgócsapat edzését is végig nézhették. Hatalmas élmény volt, hogy ezt követően együtt fagyizhattak korábbi labdarúgó válogatott legendákkal, Juhász
Rolanddal és Torghelle Sándorral. A napi
két sportfoglalkozáson kívül számos izgalmas élménnyel is gazdagodhattak.
Máté Szabolcs
Az idei Református Gyermektábor
heti témája a „Lélek gyümölcse” volt.
Ezzel kapcsolatosan a gyermekek
kézműves foglalkozásokon és sportvetélkedőkön, játékos foglalkozásokon
vehettek részt. A tábor befejezésekor
a hét során felmerült kérdésekből készült társasjátékon mérettethették
meg magukat a résztvevők.
Sípos Dániel

A Katolikus Hittan tábornak az idei
mottója: „József az igaz”. A Szentírásban azokat a férfiakat kerestük, akik példaképek lehetnek manapság is az édesapáknak. Nem csak az édesapai, hanem
a papi hivatásról is szó esett, hiszen június 24-én Spányi Antal megyés püspök
atya által végzett diakónus és papszentelésen vehettek részt táborosaink.
Fehér Margit
A karatésok a nyár folyamán két
táborba is ellátogathattak. A szünet
elején övvizsga tábor volt. A nyár vége
előtt az Európa Bajnokságra felkészítő Zoran (szerb karate edző) táborban
vehettek részt.
A Dvorák Vendégudvar is szervezett gyermektábort, ahol a gyerkőcök
lekvárt főzhettek, kolbászt tölthettek,
csalamádét készíthettek, valamint a
háztáji állatok mindennapi gondozásába is betekintést nyerhettek, aktív
résztvevői lehettek.

Az Ágoston Barbara által szervezett
Kreatív-Cukrász táborban a gyermekek már 3. éve szebbnél szebb finomságokat készíthetnek, az aktuális napi
téma mentén az ehető finomságok
mellett szemet gyönyörködtető művek is készültek.
A Korda Stúdió izgalmas Filmes tábornak biztosított helyszínt. A résztvevők a hírszerkesztői és reklám-ügynökségi pozíciókba nyerhettek betekintést, kipróbálhatták magukat a
kamera mindkét oldalán.
Mára hagyomány a MAKETUSZ által
szervezett biciklis vándortábor, melynek egyik állomása már második éve a
Molnár Béla Sportcentrum területe.
Reméljük a gyerekeknek tényleg
igazi kikapcsolódást, felejthetetlen élményeket jelentettek ezek a táborok,
amiről mesélni, s amiből merítkezni
fognak!
Dr. Zsoldos Renáta

