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Anyakönyvi hírek Búcsúzunk

Köszöntjük Etyek februárban szüle-
tett három legifjabb lakóját és szü-
leiket. Sok erőt, egészséget, boldog-
ságot, 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 vi-
lágra hárman.”

(Ismeretlen szerző)

Februárban négy pár döntött úgy, 
hogy összekötik életüket és há-
zasságot kötnek településünkön, 
Etyeken.

„A boldogságot nem lehet aján-
dékba kapni, 
Egyetlen titka: adni, mindig csak 
adni, 
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen, tiszta szere-
tetet.”  

(Goethe)

2022 februárjában két esetben vet-
tünk búcsút egy családtagunktól, 
barátunktól, volt kollégánktól, szom-
szédunktól.  

„Nem hagylak el sosem, mert ha 
majd este felnézel a csillagokra, 
akkor én onnan nézek vissza rád.”

(Ismeretlen szerző)

Juhász Lászlóné, született Szikszai Erzsébet életé-
nek 83. évében, január 26-án csendben elaludt.

1960-tól élt Etyeken. Dolgozott a Hungarovin szőlő-
gazdaság irodáján, később a Takarékszövetkezetben.

Lehetett vele találkozni a református templomban, 
boltban, utcán. Szívesen részt vett a falu által szerve-
zett vagy egyházi rendezvényeken. Az önkormányzati 
munkát a Bölcsek Tanácsában segítette tapasztalatá-
val, javaslataival. Mindenkihez volt egy kedves szava, mosolya. Amíg ereje en-
gedte, látogatta a beteg, otthonukból kimozdulni nemtudókat. Sok emberben 
tartotta a hitet, lelket, hirdette Jézus szeretetét, kegyelmét.

70 éves korában tabletet kért szülinapjára, bár előtte nem sokat tudott az 
informatikáról. Rájött unokái révén, hogy sok mindent olvashat, hallgathat a 
neten, ami lelkét, szellemét frissen tartja és megtanulta, használta haláláig. 
Istentiszteleteket hallgatott, levelezett, video chatelt unokáival.

2022. február 24-én kísértük utolsó földi útjára Etyeken.

Joó Csaba növényvédelmi szakmérnök, lelkipász-
tori kisegítő 2022. január 2-án életének 75. évében, 
szentségi házasságának 49. évében, szentségekkel 
megerősítve, visszaadta lelkét Teremtőjének.

1947-ben született a háború által lerombolt Buda-
pesten. Általános iskola után a Piarista Gimnázium-
ba járt és ott is érettségizett. Agrármérnöki diplomá-
ját a keszthelyi Georgikonon szerezte, a szakmérnöki 
képesítést pedig Gödöllőn. A természet, a növények 
meghatározóak voltak egész életében. Több, mint 30 
évig vigyázott az etyeki szőlőkre, a korábban Hun-

garovin, most Törley-tulajdonban lévő 900 hektáros ültetvényre. 
Vállalt képviselői szolgálatot az egyházban, önkormányzatban. Hitével és sze-

retetével formálta közösségeit és családját Etyeken, majd Biatorbágyon. Lelki-
pásztori kisegítőként is szolgálta a keresztény közösséget mindkét településen.

Hamvait 2022 február 19-én helyeztük örök nyugalomra a Biai Katolikus 
Temetőben.

Emlékük szívünkben örökké él.
Debreceni Csaba Attila

Programajánló
Április Rendezvény Helyszín Szervező, közreműködő

7. Cs. 13.30 órától Egészség Világnapja 
– Morvayné Dr. Sárközi Tünde háziorvossal Magyar-kút Könyvtár Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

11. H. Magyar költészet napja Magyar-kút Könyvtár Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

16. Szo. 9.00 órától Húsvéti kézműves délelőtt Magyar-kút Könyvtár Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

22. P. 16.00 órától Föld Napja 
– Palotai Zoltán környezetvédelmi előadása Magyar-kút Könyvtár Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

30 Szo. Kitelepítés emléknapja
Látogatóközpont, 
Magyar- kútnál lévő 
emlékmű

Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat, Etyeki 
Németek Egyesülete Rosmarin kórusa, Prelúdium 
Alapfokú Művészeti Iskola Kiskórusa, Etyeki 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 
tanulói, Alte Edecker Musikanten zenekar
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Pannónia szíve
A budapesti Artamondo Kiadó 
gondozásában jelent meg a kö-
zelmúltban a harmincöt telepü-
lés felemelkedésének krónikáját 
bemutató Pannónia szíve című 
könyv, amely közel 500, képekkel 
gazdagon illusztrált oldalon vezeti 
végig az olvasót, s nyújt bepillan-
tást a Vértesalja, a Bicskei-meden-
ce, Etyek lankás dombjai, a Szent 
László-patak és a Váli-víz völgye, 
a Velencei-tó és környéke által kör-

beölelt vidék 12 évét felölelő gyarapodásába.
Ez a gyarapodás azonban nemcsak a térség településfejlesztéséről, hanem az 

itt élő közösségek újjászületéséről is szól, hiszen ezen közösségeknek a jövőké-
pe, a fejlesztési koncepciók és programok közös összefogás és együttműködés 
eredményeként formálódtak, s valósultak meg. A fejlesztéseknek köszönhetően 
a közösségek hagyományai, identitása, a természeti és kulturális értékek irán-
ti érdeklődés is megerősödött, 
mindezek szimbiózisba kerül-
tek egymással.

Szűkebb pátriánk, Etyek is 
élvezheti a Pannónia Szíve 
Program nyújtotta fejlesztések 
előnyeit, amelyeket részletesen 
taglal a könyv. Tessely Zoltán-
nak, a térség országgyűlési 
képviselőjének, a Pannónia 
Szíve Program miniszterelnöki 
biztosának koordinálásában, a 
helyi közösségekkel összefog-
va olyan fejlesztések valósul-
hattak meg az elmúlt években, 
amelyek az Etyeken élők 
valós igényeire adnak 
választ. Ebben együtt-
működő partnere a 
települést vezető Zólyomi Tamás polgármes-
ter, aki a helyi fejlesztésekkel professzionális körülményeket biztosít a település 
fejlődéséhez, a Pannónia Szíve Program fejlesztési irányaihoz. A magyar állam 
támogatásával járdák, utak, körforgalom, kerékpárutak, autóbusz-forduló és 
-parkoló épültek, új műfüves focipálya, homokos strandröplabda pálya, kültéri 
kondipark és játszótér létesült, de turisztikai beruházások, új Látogatóközpont 
és a borászati központok fejlesztése is megvalósult hiányzó közművek, utca-
bútorok, hulladékgyűjtők, kockakő burkolat, kandeláberek telepítésével. Zajlik a 
templomfelújítás, új bölcsőde létesül, s az orvosi rendelők épített környezete is 
megszépül, de a településen a virágos közterületek, a gondozott parkok, a rende-
zett utcák is hozzájárulnak a tájba simuló Etyek gyönyörű látképéhez.

Az Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjével, Spányi Antal megyéspüspök 
előszavával és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos 
zárszavával megjelent igényes kiadvány lapjai arra ösztönöznek, hogy Pannónia 
szívében, így itt Etyeken is, minél több elégedett lakos és vendég legyen!

Dr. Bálint Attila
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A magyarországi svábokra emlékezünk

1945 májusában véget ért a II. vi-
lágháború, Magyarország szovjet 
megszállás alá került. Az országban 
Sztálin akarata érvényesült, a sztálini 
kegyetlenkedés magyarországi meg-
honosítói az egész országra kiterjedő 
terrort vezettek be a szovjet szuro-
nyok hathatós támogatásával. 

A terror, a kegyetlenkedés, az elnyo-
más kivitelezése lényegesen leegy-
szerűsödik, ha bizonyos elveket alap-
igazságként próbálnak érvényesíteni. 
Ilyen „alapigazság” a kollektív bűnös-
ség elve, amely nagyon hasznos és 
nagyon hatékony alapelv: nagy töme-
geket lehet vele ellehetetleníteni, meg-
félemlíteni, szabadságuktól megfosz-
tani, sőt, akár tömegesen meggyilkolni 
is. Jó példáit ismerjük ennek az 1789. 
évi nagy francia forradalomtól a hitleri 
nácizmuson át a kommunista dikta-
túrákig. A kollektív bűnösség elvével 
csak az a baj, hogy hamis! A jogtudo-
mány, az igazságszolgáltatás elutasít-
ja, hiszen nem lehet vele mit kezdeni. 
Hogy egy egyszerű példával éljünk: 

ha egy tyúkot ellopnak egy faluban, 
az nem jelenti azt, hogy minden falusi 
tyúktolvaj. A kollektív bűnösség elve 
alapján azonban igen, így az egész fa-
lut el lehet ítélni. 

Mivel is vádolták meg a magyaror-
szági svábságot? Azzal, hogy hazaáru-
lók! Hazaárulók azért, mert németnek 
születtek, német nemzetiségűnek val-
lották magukat, német az anyanyelvük 
és/vagy a Volksbund tagjai voltak. 
Nem nehéz belátni, hogy senki nem 
tehet arról, minek született, mi az 
anyanyelve, mert ez nem választás, 
hanem állapot kérdése. Valamilyen ál-
lapotba beleszületni nem hazaárulás. 
A magyarországi svábság a magyar 
nemzet részeként harcolt Németor-
szág szövetségeseként, és erről a 
szövetségről nem a svábok döntöttek, 
hanem a magyar és a német nép ve-
zetői. 

A svábokat vagy a magyar, vagy 
a német hadseregbe sorozták be és 
ez gyakran nem is volt, nem is lehe-
tett választás kérdése – szövetséges 

hadseregről lévén szó. Az esetleges 
önkéntesség sem tekinthető hazaá-
rulásnak, éppen a szövetségben való 
együttműködés miatt. Neuralgikus 
pontként tekinthetünk a Volksbund 
nevű szerveződésre. Tagjainak száma 
1940-ben 50.000 fő körül volt. Itt sem 
áll meg azonban a hazaárulás vádja, 
éppen a már említett német-magyar 
szövetség miatt, valamint a Volks-
bund magyar kormánnyal való nyílt, 
szoros együttműködése miatt sem. 
A Volksbund működése során mindig 
is nyíltan hangsúlyozta, hogy született 
németsége ugyan Németországhoz 
köti, de hűsége a magyar nemzethez 
megingathatatlan. Kiutasításuk az 
országból semmiképpen nem igazol-
ható, hiszen magyar állampolgárokról 
volt szó, rájuk is az akkori magyar tör-
vényeket kellett volna alkalmazni, nem 
pedig a kollektív bűnösség elvét, ame-
lyet az igazságszolgáltatás akkoriban 
sem ismert el. 

Magyarország 1944. március 19-i 
német megszállása új helyzetet te-
remtett. Németország szövetségesből 
megszállóvá vált. Ebben a helyzetben 
teljesen jogos annak vizsgálata, kik 
azok, akik a német megszállókkal kol-
laboráltak, együttműködtek. Árnyalja 
azonban a képet, hogy a megszállás-
sal egy időben a németekkel kollabo-
ráló magyar kormány alakult, amely-
re ráhatása az egyes embernek nem 
volt. Alapvetően pedig a kollaboráns 
magyar kormány politikai irányvonala 
a korábbiakhoz képest nem változott. 
A magyar kormányok – kollaboráns 
vagy sem – alapvető célja a triano-
ni békeszerződés felmondása és a 
történelmi Magyarország határainak 
visszaállítása volt, ezt remélték a né-
metekkel való szövetségtől is. Ezt az 
elképzelést a Volksbund is támogatta, 
ellenkezést nem tanúsított.

Meglepő vagy talán nem is olyan 
meglepő módon a kommunista re-
zsim nem az 1944-es német megszál-
lás vizsgálatát tartotta szükségesnek, 
hanem az 1941. évi népszámlálás 
adatait vette alapul a kitelepítésnél, 
vagyis a nemzetiségi hovatartozás 

A 76 évvel ezelőtti kitelepítés eseményei nem süllyedtek a feledés 
homályába. Az akkor történtek máig tartó nyomokat hagytak az egykori 
kitelepítettek és leszármazottaik lelkében.
1945 után Etyeken a kitelepítés eszközével is kényszerítették a lakosságot, 
hogy fogadja el a baloldali ideológiát. A be nem teljesült ígéretek, a 
gyakori feljelentések, a közös teherviselés hiánya, a társadalom szövetének 
szétszakítása sajnos ma is kísértenek. Az akkori rémtettek - melyeket 
sok etyeki a saját bőrén tapasztalhatott – nem ismétlődhetnek meg. Nem 
engedhetjük, hogy a történelemnek ez a sötét korszaka újra visszatérjen. 
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szerinti „bűnös nép” koncepcióját al-
kalmazta. Ha jobban belegondolunk 
ebbe a képtelenségbe, nem volt ez 
véletlen! Hiszen, ha az 1944-es német 
megszállás szerint ítélték volna meg 
a helyzetet, hatalmas öngólt rúgtak 
volna! A német megszállást ugyanis a 
szovjet megszállás követte, és annak 
kollaboránsai, elősegítői a kommunis-
ták voltak. Ha a német megszállókkal 
kollaborálók hazaárulók voltak, akkor 
a szovjet megszállókkal kollaborálók 
is azok. Ezt az önleleplező bukfencet 
a kommunista rezsim igyekezett elke-
rülni. 

 A kommunisták eltökéltek voltak 
a teljes magyarországi németség ki-
telepítésében, Németországba való 
deportálásában. A magyarországi 
németség teljes létszámát az akkori 
hivatalos adatok 350.000 főben álla-
pították meg. A német kormány ér-
tesülve a kitelepítés szándékáról és 
mértékéről, 500.000 fő befogadására 
tett ígéretet. Ez azt jelentette, hogy a 
kommunisták teljes mértékben teljesí-
teni tudják Sztálin óhaját a teljes népi 
németség kitelepítésére Magyaror-
szágról Németországba, így hozzá is 
láttak a terv megvalósításához. 

Kiadták a jelszót: a svábok egy 
batyuval érkeztek, egy batyuval is 
menjenek! A vérlázítóan pimasz szó-
lamból csak az maradt ki, hogy köz-
ben eltelt 250 év, és 250 év szorgos 
építő munkája odaveszett. Akik erre a 
sorsra ítélték őket, a valódi hazaárulók 
eközben a svábok hátrahagyott ingó-
ságaival és ingatlanjaival üzleteltek. 

Az Etyeken élő német nemzetiségű 
lakosság kitelepítésére 1946. március 
6. és 15. között került sor. A falu lakos-
ságának 80%-át, 2500 főt deportál-
ták Németországba. El lehet képzelni 
azoknak az embereknek a lelkiálla-
potát, akik a háború poklát megjárva, 
lelkileg megnyomorodva az elszenve-
dett háborús traumától, vagy súlyosan 
sebesülten tértek haza a frontról, majd 
megpróbáltak új életet kezdeni a bé-
kés hétköznapokban, aztán épphogy 
hazatértek, egyszer csak azt vágják a 
képükbe, hogy hazaárulók! Nem lehet 
eldönteni, mi volt a nagyobb trauma 
számukra: a háború borzalmai vagy 
ez a súlyos vád? 

A kitelepítés lebonyolítására bizott-
ságot hoztak létre a faluban. A bizott-

ságot egy helyben lakó kommunistára 
bízták, akinek jellemtelensége köz-
ismert volt, a kitelepítendők szorult 
helyzetével visszaélve ingóságaikkal 
üzletelt, majd kitelepíttette őket. 

Az első lovaskocsik, szekerek las-
san elindultak Etyekről a biatorbágyi 
vasútállomásra, ahol a marhavagonok 
már várták a „hazaárulókat”.

Az út a marhavagonokban Német-
országba két hétig tartott, a legele-
mibb higiéniai körülmények biztosítá-
sa nélkül. Többen, főleg az idősebbek, 
az őket ért stressz miatt már a va-
gonokban elhaláloztak. A vonatkísé-
rők ilyenkor megállíttatták a vonatot, 
a holttestet kitették a sínek mellé és 
sorsára hagyták. Vannak közöttük 
olyanok, akik sorsa azóta is ismeret-
len, családjuk nem tudta őket eltemet-
ni.

Sokan úgy hitték, hogy a kitelepítés 
csak valamilyen félreértés következ-
ménye, nemsokára visszatérhetnek 
Magyarországra. Az 1960-as évek 
elejére ez a remény már elszállt, leg-
többen belátták, nincs visszaút. Ami 
némi gyógyírt jelentett számukra, 
hogy az évtized közepére immár né-
met állampolgárként és turistaként 
visszalátogathattak Magyarországra. 
Ilyenkor sokszor lehetett látni a Ma-
gyar-kút környékén álldogáló, köny-
nyes szemű, szemüket törölgető em-
bereket, akik ifjúságuk szép élményeit 
idézhették fel ismét.

Akik nem tudtak megbirkózni a hon-
vágy kínzó érzésével, hazaszöktek és 
itthon bujkáltak. Édesanyám mesélt 
egy etyeki sváb emberről, aki éveken 
keresztül az Ötház utcában bujkált. 
Mások a falu présházaiban húzták 

meg magukat. Akiket felfedeztek, visz-
szatoloncolták Németországba. 

Az etyeki „hazaárulók” közül ma-
gyar katonaként 176 fő áldozta életét 
a hazáért az I. világháborúban és 212 
fő a II. világháborúban. Akik pedig élve 
megúszták a világháborúkat, sőt a 
kitelepítést is, azok a belső deportá-
lások áldozatai lettek. 53 főt - csalá-
dokat gyerekestől – Tiszaszentimrére 
deportált a vérszomjas kommunista 
rezsim. Erről az eseményről család-
tagjaim a következőképp számoltak 
be:

1953. február 6-ára virradó éjszaka, 
úgy éjjel 2 óra tájban – de minden-
képp az éj leple alatt – géppisztolyos 
fegyveresek törtek be a házba és az 
ott alvókra fegyvert fogva felszólítot-
ták őket – természetesen a „törvény” 
nevében –, hogy azonnal keljenek fel 
és csomagoljanak. A csomagolásra 
20 perc állt rendelkezésükre, néhány 
ingóságot vihettek magukkal, majd 
teherautóra tették őket és megindul-
tak Tiszaszentimrére, a kommunista 
átnevelő táborba. 

Az értéktelennek vélt ingóságokat – 
mint például családi fotókat – kidobták 
a trágyadombra, az értékesnek vélte-
ket pedig átvitték az akkori óvodába 
(Óvoda utca) és az iskolaudvarra, ahol 
pénzzé tették a nép nevében elkob-
zott értékeket. Az indok az ingóságok 
elkobzására az volt, hogy nem tudták 
bemutatni a számlát, hogy valóban 
vásárolták-e a bútoraikat, evőeszkö-
zeiket és egyéb ingóságaikat, tehát lo-
pott holmi van a birtokukban. Az pedig 
már fel sem merült bennük, hogy amit 
ők maguk tesznek, a rablás minősített 
esete. De persze ez nem rablás, hiszen 

2022. április   MAGYAR-KÚT   5Etyeken történt



ők a nép nevében cselekszenek! Csak 
mellékesen jegyzem meg, hogy nem a 
nép nevében cselekedtek, mert senki 
nem választotta meg őket a nép kép-
viseletére. A hatalmat erőszakkal sze-
rezték meg, így sem törvényekre való 
hivatkozásra, sem a nép nevében való 
eljárásra nem voltak jogosultak. 

A Tiszaszentimrére elhurcoltakat 
aztán fűtetlen, fagyott birkatrágyával 
átitatott földön kialakított fekvőhe-
lyeken szállásolták el, mintegy 50 cm 
széles priccsen. Naponta kemény 
munkára kényszerítették őket. Nem 
tudhatták, hogy a kemény munka nem 
idegen a sváboktól, így igazából meg-
törni sem tudták őket, pedig gyakran 
hangoztatták, hogy „addig fogják őket 
dolgoztatni, míg bele nem döglenek, 
és akkor velük fogják megtrágyázni a 
jó magyar földet”. 

Sztálin 1953. március 5-én bekö-
vetkezett halála után egy évvel felszá-
molták a magyarországi munkatábo-
rokat, de természetesen a jogfosztott-
ságot és a kisemmizést fenntartották. 
Nagyapámék hazajöhettek ugyan 

Etyekre, de a családi házba már nem 
tehették be a lábukat, mert azt is el-
kobozták tőlük. Biatorbágyon egy ba-
ráti családnál húzták meg magukat, 
egy tyúkólban kialakított fekvőhelyen, 
még nagyon hosszú ideig.

Végezetül pedig idézzünk fel egy 
olyan vádat a svábsággal szemben, 
amely teljes tudatlanságról árulkodik: 
„Azt a földet, ami most a svábság ke-
zén van, a magyar paraszttól lopták el.” 

Igen, így van, csak nem a svábok, ha-
nem a törökök. Az 1526. évi mohácsi 
vésztől Buda visszafoglalásáig, 1686-ig 
Magyarországon a török uralkodott, a 
török által megszállt középső ország-
rész elnéptelenedett. A kiűzést követő 
majd 50 évig még ez a terület lakatlan 
maradt, hisz fennállt a veszélye a török 
visszatérésének. Amikor ez már nem 
tűnt valószínűnek, Mária Terézia felhí-
vást intézett a birodalom népeihez (és 
nemcsak a németekhez!), hogy népe-
sítsék be a teljesen elvadult, fél évszá-
zadig parlagon maradt területet. Ennek 
a benépesítésnek egyik, de nem egye-
düli szereplője a svábság. További hie-
delmek eloszlatására el kell mondani, 
hogy a betelepülés egyáltalán nem volt 
zökkenőmentes! A német nyelvterületek 
hercegségei, fejedelemségei igyekeztek 
a birtokaikról való elvándorlást megaka-
dályozni, a magyarországi főurak pedig 
igyekeztek elősegíteni. Gyakran előfor-
dult, hogy a magyarországiak toborzó-
kat küldtek a német nyelvterületre, ott 
pedig gyakran letartóztatták és börtön-
be vetették őket, hogy az elvándorlást 
megakadályozzák.

Végül hadd zárjam ezt a megem-
lékezést azzal az idézettel, amelyet 
az egyik vagonra írtak fel krétával az 
elűzöttek: „Isten veled hazánk, mi jó 
magyarok voltunk!”.

Hozzáteszem: nem csak voltunk, 
vagyunk is és leszünk is!

Mi, jó magyar svábok elűzött test-
véreink emlékét örökre szívünkben 
őrizzük!

Bender Rudolf
(Képek forrása: internet, Magyar 

Nemzeti Múzeum archívuma)

Székesfehérvári Püspöki Levéltár; Püspöki iratok 7341

Tőke István plébános kézzel írt levele az egyházmegyei hatóságnak; 
1946. március 16. „Tisztelettel jelentem, tegnapi nappal megtörtént Etye-
ken a svábok kitelepítése, elült a harci zaj, elvonult a rendőrzlj, 500 ember, 
300 hivatalnok…”

„Hogy mi volt itt eme legutóbbi 3 hét alatt, hogy végezte ki az 5-ös men-
tesítő bizottság a famíliákat, mint szakította el férjet feleségétől, gyerme-
ket szüleitől, nem lehet leírni. Könyörtelen, szívtelen munka volt, s ered-
mény a teljes megsemmisülése eme virágzó, gazdag községnek, mely 
még a háború 3 hónapos frontját is kiheverte volna rövidesen.” 

„Vigasztal, hogy oly tömegek áldoztak, s így búcsúztak szülőfalujuktól 
és apáik sírjától.”
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Húsvét közeledtével is érdemes fel-
idézni Lucza Zsuzsanna Máriaházak 
című kiállításának hangulatát, amely 
az elmúlt hetekben az Etyeki Műhely 
impozáns kiállítótermében örven-
deztette meg a látogatókat. A kicsiny 
Máriaházak enteriőrjei az egykori fa-
lusi házbelsőket idézték. A kegyelmi 
állapot varázslatos hangulata már ak-
kor hatalmába kerítette a közönséget, 
amikor a megnyitó kezdetén a zsúfolá-
sig megtelt tér elsötétült, s az egy szál 
gyertya által megvilágított egyik műre-
mek mellett felcsendült Papp Ancsa, a 
Népművészet Ifjú Mestere díjas nép-
dalénekes előadásában a Kedves ál-
mot, hogy szerezne szülöttjének című, 
moldvai csángó népi ének. 

Kuklay Antal   egri egyházmegyés 
pap, kanonok gondolatait Lucza Gyu-
la, az Etyeki Műhely Alapítvány kura-
tóriumi elnöke tolmácsolta. Az atya, 
Szűz Mária názáreti házához ha-
sonlította a Máriaházacs-
kákat, melyek egytől 
egyig női kézimun-
kákra emlékeztető 
műalkotások, még-
is benne van egy 
„férfi as munka terméke”, 
a ház is. Üzenetében 
hangsúlyozta, hogy „Az 
emberiség mai kozmi-
kus sötétségében ezek 

a sokatmondó műalkotások fi gyel-
meztetnek a kettős arcú természet 
egységére, a női és férfi  nemű lények 
identitására, autonómiájára, méltósá-
gára és egyensúlyára.”

A kiállítást ajánló Schäffer Erzsébet 
Pulitzer-emlékdíjas újságíró, író, pub-
licista egészen fi atal korában ismerte 
meg az alkotót. Kapcsolatukról szemé-

lyes élményeket elevenített fel: 
„jelenség volt, s amihez hoz-

záért, arannyá vált a keze 
alatt”, akár gordonkán mu-
zsikált, akár fát faragott.

Megnyitó beszédében 
hangsúlyozta, a kiállított Má-
riaházak sem szokványosan 
születtek, ahogy egyik alkotás 
sem szokványos, nem találni 
közöttük két egyformát. 

– Zsuzsa akkoriban a sárospata-
ki Keresztény múzeum famunkáit 
restaurálta, mellette régi szőtteseket, 
hímzéseket is rendbe hozott. Ott me-
sélte neki egy idős pap, hogy azelőtt 
minden családnál voltak Máriaházak. 
S milyen kár, hogy ezek a régi, Mári-
át a kis Jézussal befogadó kis fülkék, 
házacskák, apró kápolnák elkallódtak, 
kivesztek, alig találni belőlük egyet-
egyet. Pedig a Máriaház minden csa-
lád imasarkának megszentelt darabja 
volt. Milyen jó lenne ezeket újraál-
modni! 

Innentől Lucza Zsuzsa elkezdte csi-
nálni a Máriaházakat. Zsákvászonból, 
csipkéből, régi asztalterítőből, moly-
rágta palást széléből, kopott bársony-
kabát szárnyából varrta, szabta a 
Mária fi gurákat a kis Jézussal, de ké-
szült csomagolópapírból, összegyűrt 
műanyagból, egy szétlapított játékau-
tó fémpalástjából is. A házak, melyek 
a Máriácska köré épültek – rusztikus 
faépítmények. Hol barokkosan farag-
va, hol gótikus jegyben, vagy csak ab-
lakkeretként. Mindegyik kettősséget 
üzen: az anya és gyermeke körül egy-
fajta férfi as, megtartó Istenerőt. Az 
egyik legszebb alkotás, a Kőművesek 
Máriája egy kidobott öreg malteroslá-
da. Rajta odaszáradva évtizedes mal-
terrögök, ez fogja körbe lágyan Szűz 
Máriát és a gyermek Jézust – hang-
zott el a megnyitón. 

Ahány Máriaház, annyi ima. Mint 
ahogy a megnyitó végén a közön-
séggel együtt énekelt Boldogasszony 
Anyánk is közös imaként csendült fel 
alkotójuk mielőbbi gyógyulásáért.

Kattra Judit

Etyeki mirákulum
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Miről szól a Húsvét?

A húsvéthoz, mint megannyi más, el-
terjedt ünnepünkhöz, sok hagyomány 
kapcsolódik. Éppen ezért különböző 
kép él a fejünkben arról, hogy minek is 
az ünnepe húsvét. A modern gondol-
kodás szerint, mindenkinek arról szól, 
amiről ő akarja, hogy szóljon a számá-
ra. Azonban ebben az esetben is el-
mondhatjuk, hogy van egy valódi ere-
dete a dolgoknak, amelyből az egész 
megszületett. Ehhez aztán persze sok 
minden hozzárakódott az évszázadok 
folyamán, de mégis van egy valódi je-
lentéstartalma az ünnepnek.

Érdemes mindjárt az elnevezésből 
kiindulnunk: húsvét. A magyar nyelv-
ben szokás így nevezni ezt az ese-
ményt. Mindez onnan ered, hogy a 
húsvétot megelőző negyven nap böjti 
időszak, amelyben hagyományosan 
nem ettek az emberek többek között 
húst sem. A negyven napos böjt után 
azonban, végre újból magukhoz ve-
hették a húst, ezért innen a név, hogy 
„hús-vét”. Azonban, többről szól ez az 
ünnep attól, hogy egy húst nélkülöző 
időszak után, végre újból jóízűen ehet 
az ember.

Azután elterjedt nézet, hogy a hús-
vét, a „nyúl ünnepe”. Leginkább a fi a-
talabb generációkban maradt meg ez 

a kép. Eredete onnan származik, hogy 
az egyre inkább kiüresedő ünnepben, 
a fi atalabbak számára pusztán annyi 
maradt meg az ünnep napjait illetően, 
hogy ilyenkor hozza a nyuszika a cso-
kitojást. Vajon a húsvét egy gyerek-ün-
nep lenne? A kezdetekben legalábbis, 
biztosan nem beszélhetünk erről.

Magának a „nyúlnak” a kérdése, már 
egy korábban népszerűvé vált, mo-
dern elgondolásból ered. Eszerint a 
húsvét a tavasz ünnepe, vagy a termé-
szet újjászületésének ünnepe. Ezek-
ben a tavaszi ábrázolásokban kapott 
gyakran szerepet a nyúl, ami aztán 
napjainkra az ünnep egyik meghatá-
rozó kabalájává vált. Az tény, hogy az 
ünnep, a tavaszi hónapok egyik meg-
határozó eseménye, azonban eredetét 
nézve, az évszaknak nincs igazán je-
lentősége a lényeget tekintve.

Miről szól tehát a Húsvét eredetileg? 
Az ünnepnek keresztény eredete és 
tartalma van. Hazánkban is a keresz-
tyén emberek honosították meg, és 
tartották meg évszázadokon keresz-
tül. Ezért vált az idő múlásával egy 
mindenki által ismert és tartott ünnep-
pé, egészen addig, amíg végül hagyo-
mánnyá nem lett. Az idő múlásának 
azonban megvolt az a mellékhatása 

is, hogy sok minden rakódott rá az ün-
nepre, amelyek közül aztán némelyek 
elkezdték tartalmában is kiszorítani az 
eredeti üzenetet. Mert miről szólt ere-
detileg a Húsvét? Egy ünnepről. Egy 
tiszta és nagybetűs „Ünnep”-ről. Egy 
olyan eseményről, amelyben az em-
berek szó szerint ünnepeltek. Örültek, 
hálát adtak, ujjongtak. Egy olyan ese-
ményre emlékeztek ugyanis, ami való-
di okot adott nekik arra, hogy ezt meg-
tegyék. Mert Húsvét napján, valami 
olyan csodálatos dolog történt, amire 
évről évre vissza kellett tekinteni, és 
hálát adni érte. Nem minden húsvét 
napján történt ez meg, hanem a legel-
sőn. Mert a húsvétnak van egy kiváltó 
oka. Egy bizonyos nap, több ezer évvel 
ezelőtt, amikor történt valami. Valami, 
ami azután meghatározta az egész vi-
lágot és útjára indította a keresztyén-
séget. Ezen a napon, az első húsvéton, 
a keresztre feszített és meghalt Jézus 
Krisztus feltámadt a halálból. Ahogy Ő 
maga mondta később: „halott voltam, 
de íme élek”.

Ezzel a történelmi eseménnyel pe-
dig – amelynek sok szemtanúja is volt, 
akik közül aztán többen a vértanúha-
lált is vállalták meggyőződésükért –, 
egy egészen új korszak kezdődött el 
a világtörténelemben. Útjára indult a 
keresztyénség bizonyságtétel, amely 
arról tanúskodik, hogy Jézus Krisztus 
ma is él, és meghatározó személye 
mindnyájunk életének. Lehet, hogy ez 
ma még rejtve van előttünk, ahogyan 
a húsvét valódi tartalma is. Azonban, 
aki ezt megérti, annak igazán Ünnep-
pé lesznek az elkövetkező napok.

Sípos Dániel
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Húsvéti alkalmaink:

• április 15. Nagypéntek - istentisztelet 10 órától
• április 17. Húsvétvasárnap - úrvacsorás istentisz-

telet 10 órától
• április 18. Húsvéthétfő - úrvacsorás istentisztelet 

10 órától
Alkalmaink helyszíne a Látogatóközpont.

Állandó alkalmaink:

• Istentisztelet: vasárnap délelőtt 10 órakor a Láto-
gatóközpontban.

• Bibliaóra: szerdán 18 órai kezdettel a gyülekezeti 
teremben.

Elérhetőség:

Sípos Dániel lelkipásztor
+36 20 216 7844
etyek@reformatus.hu
2091 Etyek, Alcsúti út 3.

Református hírek

Megemlékezés

Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc 174. évfordulója alkal-
mából az Etyeki Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola diákjai 
adtak ünnepi műsort a Látogatóköz-
pontban. Ezt követően Etyek Nagy-
község Önkormányzata, valamint a 
Magyar-kút Könyvtár és Művelődési 
Ház szervezésében a Sarlós Bol-
dogasszony katolikus templomban 
Mészáros János Elek operaénekes, 
a Prelúdium Alapfokú Művészeti Is-
kola és az Etyeki Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola tanu-
lóinak koncertjén vehettek részt az 

érdeklődők. A műsorban a János 
vitéz, a Háry János, a Bánk bán nép-
szerű dallamai, valamint a Nézz rám 
Istenem és a Nélküled című slágerek 
csendültek fel.

A koncert után a Turul szobornál 
ünnepi beszédet mondott Juhász 
Károly, a Magyar-kút Könyvtár és 
Művelődési Ház vezetője, majd az 
ünnepség végén koszorút helyezett 
el az emlékműnél Etyek Nagyköz-
ség Önkormányzata nevében Deb-
receni Csaba Attila alpolgármester, a 
FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség he-
lyi szervezete nevében pedig Horváth 
János elnök. 
Ezt követően a 
Békemenetre 
indultak az ün-
neplők, ahol a 
Pannónia Szíve 
településeivel 
együtt vettek 
részt a rendez-
vényen. 

Papírhajós kiállítás

Az Etyeki Műhely 
Alapítvány szer-
vezésében Papír-
hajós címmel a 
közelmúltban nyílt 
meg O. Papp Gá-
bor festőművész 
emlékkiállítása, 
amelyen Nyakas Ilona műgyűjtő, a 
K.A.S. Galéria alapítója méltatta az 
életművet. A közönséget Lucza Gyula, 
az Etyeki Műhely Alapítvány kuratóri-
umi elnöke köszöntötte. A megnyitón 
Juhász Károly színművész, valamint 
Fogolyán Kristóf fuvolaművész műkö-
dött közre. 

Az időszaki kiállítás a https://www.
facebook.com/etyekimuhely/ közös-
ségi oldalon található elérhetőségen 
előzetes egyeztetés alapján 2022. 
április 2-ig megtekinthető a Magyar 
u. 65. szám alatt. 

Dr. Zsoldos Renáta

A Nagyböjtben péntekenként 17.00 órakor keresztutat tar-
tunk a Sarlós Boldogasszony katolikus templomban.

Nagyböjti lelkigyakorlat a biai Szent Anna templomban 
(Biatorbágy, Szentháromság tér 1.) március 29., április 5., 
kedden 18.00 órakor.

Virágvasárnap, Urunk bevonulása Jeruzsálembe: április 
10. vasárnap 11.00 órakor szentmise.

Nagycsütörtök, április 14. az Utolsó Vacsora szentmisé-
je 19.00 órakor kezdődik a Sarlós Boldogasszony katolikus 
templomban, utána virrasztás.

Nagypéntek, április 15. Urunk kereszthalálának nap-
ja, 15.00 órakor az etyeki Kálváriánál keresztút, majd utána 
a templomban nagypénteki szertartások.

Nagyszombat, április 16. 8.00-12.00 óra között Szentsír 
látogatási lehetőség a templomban, a nagyszombati szer-
tartások 22.00 órakor kezdődnek a Sarlós Boldogasszony 
templomban.

Húsvétvasárnap április 17. az ünnepi szentmise 11.00 
órakor kezdődik a Sarlós Boldogasszony templomban.

Húsvéthétfő, április 18. a szentmise 11.00 órakor kezdő-
dik a Sarlós  Boldogasszony templomban.

Katolikus 
Egyházközség hírei
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Tavaszvárás óvodánkban

A gyermekek számára 
az egyik legkedvesebb 
és legnagyobb ünnep 
a farsang, a jelmezbál, 
melyre az év minden 
napján gondolatban 
készülődnek. A jelmez-
bált megelőző hét már a 
farsang jegyében zajlott, a 
mulatozásra, télűzésre, télteme-
tésre fordítottuk fi gyelmünket. A heti 
foglalkozások minden csoportban a 
farsang témáját ölelték fel. Álarcokat, 
szemüvegeket, lampionokat készítet-
tünk, beszélgettünk a régi és a mai 
farsangi szokásokról, farsangi jelké-
pekkel, dekorációkkal színesítettük 
óvodánkat. 

A hét közepén a „Hetedhét zene-
kar” fokozta a kedvünket, akik népi-
es, zenei hangzással kísért interaktív 
koncert keretében énekes, táncos él-
ményt nyújtottak számunkra.

A közös télűző vigasságon dekora-
tív maskarába bújt felnőtt és gyermek 
egyaránt.  Az óvoda megtelt királylá-
nyokkal, hercegnőkkel, szuperhősök-
kel, lovagokkal, kedvenc állatokkal, 
álombéli fi gurákkal.

A délelőtt folyamán játékos vetél-
kedőket szerveztünk, bolondoztunk, 
verseltünk, daloltunk, táncoltunk, et-
tünk, ittunk, mulatoztunk.

Hagyományainkhoz híven, Gergely 
naphoz kapcsolódva iskolába hívo-
gató délelőttöt tartottunk nagycso-

portos gyermekeink szá-
mára. A hagyományról 
beszélgetve dalokkal, 
mondókákkal, versek-
kel, közös énekléssel 
fokoztuk a kedvet az 

iskolás élethez.
A hazaszeretet és a 

nemzeti öntudat megala-
pozása és erősítése, a hazafi as 

nevelés tükrében nemzeti ünnepünk-
re hangolódva óvodásaink körében is 
megtartottuk március 15-i megemlé-
kezésünket.

Nemzeti színekbe öltöztettük óvo-
dánkat, s egy héten keresztül dalokkal, 
táncokkal, versekkel készültünk, hogy 
aztán ünneplőbe öltözve, kokárdával 
a szívünk felett egy közös, gyermek-
közeli ünnepléssel emlékezzünk a 
hősökre. Az óvónők előadásában a 
gyerekek „A kőleves” című népmesét 

nézték meg, majd ünnephez kapcso-
lódó dalokat, énekeket hallgathattak a 
pedagógusok közreműködésével. 

Óvodánkból a Teknős és a Mókus 
csoport is csatlakozott a víz világ-
napjához kapcsolódó országos vízfo-
gyasztást népszerűsítő HAPPY-hét-
hez, mely március 21–25. között 
zajlott. Az egészséghét folyamán az 
óvodapedagógusok hatékonyan, játé-
kos formában, érdekes programokkal, 
feladatokkal népszerűsítették a meg-
felelő mennyiségű vízivást a cukros 
üdítők fogyasztásának káros hatása-
ival szemben.

„Méhek zümmögnek a kertünkben” 
témában kilenc gyermekünk egyéni 
rajzával pályáztunk a „Tehetsz MÉH 
többet!” országos óvodai rajzpályá-
zatra.

Március elmúltával fi gyelmünket az 
újonnan beiratkozó gyermekek felé is 
fordítjuk, hiszen közeledik a beiratko-
zás hete, melynek időpontja 2022. áp-
rilis 25-29. A beiratkozást megelőzően 
a leendő óvodás gyermekek szüleinek 
2022. április 6-án szerdán fél ötkor az 
óvoda éttermében tájékoztatót tar-
tunk, ahol bemutatjuk óvodánkat, in-
formációt nyújtunk a beiratkozásról, 
az óvoda életéről, szokás- és szabály-
rendszeréről, a befogadást, beszokta-
tást előkészítő és megalapozó szülői 
feladatokról.

Nefelejcs Óvoda dolgozói

Találd ki, Etyek mely részén készült a fotó!
A megfejtéseket a szerkesztőségbe, a képre és hó-
napra 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 március havi játék megfejtése: Botpusztai ká-
polna  kapuja
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A Föld napja: április 22.

52 évvel ezelőtt, 1970. április 22-én 
volt az első rendezvény, amit a Föld 
napjának hirdetett meg az Egyesült Ál-
lamokban egy egyetemista fi ú, Denis 
Hayes. Azok közé a lelkes fi atalok közé 
tartozott, akik már a 70-es években 
felismerték, hogy az emberek gátlás-
talanul kiszipolyozzák az erőforrásait 
a Föld nevű lakóhelyünknek. Egyike 
volt azoknak, akik elkezdték használni 
a fogalmat: környezetvédelem. A 90-
es évektől különös aktivitással hívta 
fel a fi gyelmet az őserdők kiirtására, 
bizonyos ipari tevékenységek környe-
zetszennyezésére, a túlnépesedésre, 
a veszélyes hulladékok problémájára, 
a savas esők következményeire, vagy 
éppen természetes vizeink elszeny-
nyezésére. Mozgalma hamar nem-
zetközivé vált, úttörője lett egy fontos 
és hatékony környezettudatosságra 
nevelő szemléletformálásnak, amihez 
Magyarország az elsők között csatla-
kozott.

A 90-es évek óta részévé vált itthon 
is óvodai és iskolai programjainknak, 
hogy megemlékezünk a Föld napjá-
ról, aminek keretében felhívjuk a gye-
rekek fi gyelmét a környezetvédelem 
jelentőségére. Játékokkal, rajzpályá-
zatokkal, különféle beszélgetések és 
kirándulások során tanítjuk a követ-
kező nemzedéknek, hogy az erőfor-
rásaink végesek. Meggyőződésem, 
hogy ennek meg is van az eredménye. 
Fiataljaink ma sokkal érzékenyebbek 
ezekre a problémákra, mint amilyenek 
mi voltunk 40 évvel ezelőtt. Látom, 
hogy sokuk tudatosan próbál fi gyel-
ni arra, amit ma fenntarthatóságnak 
nevezünk. Persze nehezen érthető 
fogalom ez a fenntarthatóság, de a 
fi atalok fogyasztási szokásaiban, öl-
tözködésében, táplálkozásában mégis 
tetten érhető valami régi-új tudatos-
ság, ami arra irányul, hogy maradjanak 
erőforrások még az utánuk következő 
nemzedékeknek is. Ők most újra meg-
tanulják azt, amit nagyszüleink még 
természetes módon tudtak: éljünk úgy, 
hogy minél kevesebbet ártsunk a ter-

mészetnek! Minél kevesebb hulladékot 
termeljünk, használjunk fel mindent 
újra, amit csak lehet, azt fogyasszuk, 
aminek éppen a szezonja van, nem kell 
ilyenkor kora tavasszal is azt ennünk, 
amihez nyáron és ősszel hozzászok-
tunk! Ne hozassunk ide a világ túlsó 
sarkából ételeket és italokat, táplál-
kozzunk, öltözködjünk, közlekedjünk, 
és általában éljünk úgy, hogy annak az 
ökológiai lábnyoma minél kisebb le-
gyen! Ezek a most kialakuló, és a fi ata-
lok körében egyáltalán nem „ciki”, sőt 
talán „trendi” törekvések azt mutatják, 
hogy van értelme az ilyen tájékoztató, 
fi gyelemfelhívó mozgalmaknak, mint 
amilyen a Föld napja.

A teremtett környezet veszélyezte-
tése persze nem múlt el. Sajnos a kör-
nyezet védelmének ügye ma is nagyon 
sokszor háttérbe szorul egyéb, fonto-
sabbnak vélt szempontok mögött. A 
látványos környezetszennyezéseket 
ugyan már egész jól kezeljük, azonnal 
igyekszünk kármentesíteni, ha kilyu-
kad egy olajtartály, és az veszélyezteti 
a talajt vagy a talajvizet. De a kevésbé 
megfogható, a lassabban zajló folya-
matokkal, mint a globális felmelege-
dés, nehezen tudunk mit kezdeni. Pe-
dig ma már kézzelfogható jelei vannak 
ennek is. Évről-évre látjuk, hogyan 

változik a klímánk, hogyan torzulnak 
a megszokott évszakok, mennyire 
gyakoriak a szélsőséges, hosszan el-
nyúló időjárási jelenségek. Talán még 
mindig nem akarjuk elfogadni ezeket 
a lassú változásokat, de tény (Etyek 
2021. évi környezeti állapotáról szóló 
tájékoztatójában is olvasható), hogy a 
mi közvetlen környékünk évi középhő-
mérséklete is az utóbbi 30 évben kb. 
1,5 °C-ot emelkedett. Tudjuk, érezzük 
a saját bőrünkön, de a pillanatnyi cé-
lok és a kényelem miatt még mindig 
hajlamosak vagyunk megfeledkezni 
ezekről a lassú változásokról.

Bizony, komoly kihívás ennek a tu-
datosítása magunkban, valahogy az 
önző és rövidtávú érdekeken kellene 
felülemelkednünk! Talán azt gondol-
juk, hogy majd csak alkalmazkodunk 
menet közben, és egyszer minden jóra 
fordul. Higgyük el végre, hogy ma-
guktól nem fognak ezek a folyamatok 
megváltozni, itt nem elég remény-
kedni, cselekedni kell, ahogy arra sok 
esetben fi ataljaink mutatják nekünk 
a példát! Erre hívja fel a fi gyelmünket 
idén is április 22-e, a Föld napja: vi-
gyázzunk lakóhelyünkre, a Föld nevű 
bolygóra!

Palotai Zoltán
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„Meghalt a király, éljen a király”: vége 
az Etyeki Pikniknek, jöhet az ETYEKI 
PIKNIK 12! 

Sokan fölkapták a fejüket, amikor 
január elején napvilágot látott a hír, 
miszerint az utolsó Etyeki Piknik kö-
vetkezik. A szervezők egyúttal meg 
is nyugtattak mindenkit, hogy nem 
zárásról, hanem – ahogy stílusosan 
fogalmaztak – „újratöltésről” van szó, 
azaz hamarosan valami újdonsággal 
készülnek, de egyebet akkor nem árul-
tak el. Most viszont itt vannak a rész-
letek: jön az Etyeki Piknik 12! De mit is 
jelent ez tulajdonképpen?

Etyeken az elmúlt 20 évben mindig 
történt valami. A történet 2003-ban 
kezdődött, akkor indultak a legendás 
nagy események, a májusi Pincefesz-
tivál és a szeptemberi Kezes-lábos. 
Tíz évig húsz ilyen óriási, az egész te-
lepülést belakó fesztivált szerveztek 
az itteniek, és nyugodtan állíthatjuk, 
hogy a fél ország járt is valamelyiken, 
vagy minimum el akart ide jönni, mert 
olyan jókat hallott róla. Ezért robbant 

bombaként a hír, amikor a legnagyobb 
sikerek közepette bejelentették a szer-
vezők, hogy itt a vége. Szerencsére 
valójában nem volt vége, csak új ren-
dezvényformátum jelent meg és meg-
született az évszakonként jelentkező 
Etyeki Piknik, ami szintén óriási siker 
lett. Eltelt újabb tíz év, és ismét jött a 
hír, hogy a Pikniknek is vége. Szeren-
csére most sem lesz valójában vége, 
csupán arról van szó, hogy az etyekiek 
ismét egy újabb kedvencet álmodtak 
meg nekünk, jön az ETYEKI PIKNIK 12!

De mit is jelent ez tulajdonképpen? 
Nos, pontosan azt, amit a nevéből is 
sejteni lehet: mostantól évente tizen-
két alkalommal örvendeztetnek meg 
bennünket jobbnál jobb programok-
kal. Minden hónapnak lesz egy sajá-
tos, izgalmas tematikája, amely köré 
majd a programok szerveződnek. Az 
adott időszakhoz és/vagy a helyiek 
fantáziájához, hagyományaihoz iga-
zodva lesz olyan esemény, amely-
nek középpontjában a tüzes étkek 
és programok kapnak szerepet, vagy 
éppen a farsangi mulatság és a leg-
jobb fánk; lesz sportos központú vagy 
szabadtéri akusztikus zenei felhangú, 

de sokak örömére folytatják például a 
Libadalmat is!

További jó hír, hogy a szervezők re-
ményei szerint Újhegy mellett Etyek 
többi ikonikus helyszínén is kinyílnak 
majd a pinceajtók az Etyeki Piknik 12 
keretein belül, tehát nem csupán idő-
pontokban, hanem vélhetőleg a hely-
színek számában is bővül az etyeki 
kínálat.

Az Etyeki Piknik 12 a beszédes el-
nevezésű  Áprilisi SZÖRPISVAN-nal 
kezdődik, és attól kezdve minden hó-
napban új és új események várnak 
mindenkit.  Ízlelgessük a neveket és 
próbáljuk elképzelni, hogy az új érá-
ban milyen izgalmak várnak majd ránk 
Etyeken:

 Áprilisi  SZÖRPISVAN
 Májusi  ARTFEST
 Júniusi  FILMFRÖCCS
 Júliusi  BORTEATRUM
 Augusztusi  AKUSZTIK
 Szeptemberi  PEDÁLBÁR
 Októberi  DŰLŐBISZTRÓ
 Novemberi  LIBADALOM
 Decemberi  BORKORCSOLYA
 Januári  BOR & BÁR
 Februári  FUNK
 Márciusi  FELLÁNGOLÁS

ETYEKI PIKNIK 12

 MAGYAR-KÚT   2022. április12 Programajánló



Világnap egészségünkért

Tisztelt Olvasók!

Április 7-én ünnepeljük az Egészség-
ügyi világnapot. 1948-ban ezen a napon 
kezdte meg működését a WHO, mint az 
ENSZ Egészségügyi Világszervezete. 
Feladata a nemzetközi egészségügyi 
munka irányítása, összehangolása. A 
világnap célja, hogy felhívja a fi gyelmet 
az egészségmegőrzés fontosságára. E 
cél eléréséért csak mi vagyunk a felelő-
sek, csak mi tehetünk saját testi és lelki 
egészségünk kialakításáért. Ez nem-
csak nekünk jó, hanem környezetünk-
nek is. A járvány ideje alatt különösen 
fontos a higiénia betartása és az egész-
séget pozitív irányba befolyásoló élet-
mód kialakítása. Ebben az időben nagy 

teher hárul az egészségügyi dolgozókra 
is. Nemcsak a gyógyítás, a szűrés, az 
oltások beadása és megszervezése, 
hanem a betegek testi és lelki egészsé-
gének megőrzésében való közreműkö-
dés is feladataink közé tartozik. Ez egyre 
több odafi gyelést, időt igényel. Célunk, 
hogy e nehéz helyzet ellenére a jövő-
ben nagyobb fi gyelmet szenteljünk a 
megelőzésre, és segítsük pácienseinket 
egészségük megőrzésében.  Ezért nagy 
örömmel jelentem be, hogy csapatunk 
új kolléganővel bővült. Forduljanak hoz-
zá bizalommal! A következő sorokban ő 
mutatkozik be Önöknek.

Köszönöm fi gyelmüket: 
Morvayné Dr. Sárközi Tünde

Lakatos-Horváth Melinda vagyok.
Kolozsváron születtem, itt végeztem 
el az Egészségügyi Szakközépiskolát, 
majd a Főiskolát. Öt évet dolgoztam 
egészségügyben ápolónőként, elő-
ször Kolozsváron majd Budapesten a 
Szent Imre Kórházban, a stroke osztá-
lyon. Az élet elsodort az egészségügyi 
pályáról, logisztikai területen képez-
tem magam és ezen a területen dol-
goztam évekig, de az utóbbi néhány 
évben egyre erősebben hiányzott az 
emberközelibb feladatkör. A logisz-
tikai feladatokat szerettem, pályám 
során sikeres voltam, de szép lassan 
megerősödött bennem a felismerés, 
hogy az egészségügyben nagyobb 
szükség van rám, és nekem ugyanúgy 
újra szükségem van az emberi egész-
séghez kapcsolódó feladatokra. Dr. 
Sárközi Tünde asszisztenseként volt 
szerencsém elhelyezkedni, így Babics 
Andival már ketten segítjük a doktor-
nő munkáját. 

A családom, a hobbim Etyekhez 
köt, számomra Etyek örök kötődés, 
és bár úgy alakult a férjemmel az éle-
tünk, hogy néhány hónapja Bicskére 
költöztünk, Etyek iránti szeretetem 
töretlen. 

Impresszum 
Magyar-kút – Etyeki kulturális, közéleti havilap • Lapalapító: Etyek Nagyközség Önkormányzata
Kiadja a Kornétás Kiadó Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D)• A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató (s.pusztay@kornetas.hu) 
• Felelős szerkesztő: Szalontai Kriszta (szakri@t-online.hu) • Szerkesztőségi titkár: Bán Imréné (titkarsag@kornetas.hu) • Hirdetésszervező: Máté 
István (hirdetes@kornetas.hu) Tel.: +36 (1) 239-0146  • Tördelőszerkesztő: Odler Péter (odler@kornetas.hu) • Nyomda: Virtuóz Nyomdaipari Kft.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meg-
tartása mellett rövidítse.
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2022. február 15-ére Etyek Nagyköz-
ség polgármestere összehívta a Kép-
viselő-testület rendkívüli ülését, mivel 
a település gazdálkodásának keretét 
jelentő 2022. évi költségvetési rende-
lettervezetet e határnapig kellett be-
nyújtania a törvény szerint. Számos 
más, az Etyekiek számára fontos na-
pirendet is meg kellett volna tárgyalni, 
például pályázat benyújtását a 2022. 
évi lakossági víz- és csatornaszolgál-
tatás támogatására, melynek célja 
a lakossági közműves ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés és -tisztítás szol-
gáltatás támogatása (e támogatás 
nélkül a lakosság által fi zetendő köz-
szolgáltatási díjak jelentősen emel-
kednének), vagy a választások törvé-
nyes lebonyolításához elengedhetet-
lenül szükséges szavazatszámláló bi-
zottságok tagjainak megválasztására 
vonatkozó javaslatot. Az ülés határo-
zatképtelenség miatt elmaradt, mivel 
négy képviselő – esküjét és a hatályos 
törvényeket megszegve – nem jött el 
az ülésre.

Tény, hogy a képviselő-testület négy 
tagja már korábban jelezte, hogy a bi-
zottsági és a Képviselő-testületi ülé-
seken a jövőben nem vesz részt, a tör-
vények által előírt kötelezettségeknek 
azonban Etyek Nagyközség Képvise-
lő-testületének is eleget kellett volna 
tennie, ezért a polgármester újabb kí-
sérletet tett, és 2022. március 7. nap-
jára ismételten összehívta a testület 
tagjait, sajnos újra eredménytelenül, a 
képviselő-testület határozatképtelen 
volt. A 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 
rendelkezései szerint azonban a 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján 
a polgármester gyakorolja a Képvise-
lő-testület és bizottságai feladat- és 
hatáskörét, így az Etyek Nagyközség 
Önkormányzata számára a jogszabá-
lyokban kötelezően előírt, illetve a te-
lepülés számára kiemelt jelentőségű 
ügyekben megszülethettek a döntések.

Etyek Nagyközség Polgármeste-
re, Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete feladat- és hatás-
körében eljárva, fi gyelemmel a fenti 
jogszabályok rendelkezéseire az aláb-
bi döntéseket hozta: 

Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 3/2022. (III.7.) 
önkormányzati rendeletével módo-
sította az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 2/2021. (II.9.) 
önkormányzati rendeletét. A költség-

vetési rendelet módosítására törvé-
nyi kötelezettség alapján került sor. A 
rendelet módosítását követően Etyek 
Nagyközség Önkormányzat 2021. 
évi költségvetési bevételi és kiadási 
főösszegét 2.004.201.249 Ft-ban ál-
lapítja meg.

A Képviselő-testület megalkotta a 
4/2022. (III.7.) önkormányzati ren-
deletet Etyek Nagyközség Önkor-
mányzata 2022. évi költségvetésé-
ről. A rendelet szerint a költségvetési 
főösszeg 1.871.820.220 Ft, mely hi-
telfelvételt nem tartalmaz. A rendelet-
ben a 2021. évi maradványból felhal-
mozási maradványként 747.275.369 
Ft, míg működési maradványként 
234.821.833 Ft összeg szerepel. A 
feladatfi nanszírozási rendszer kereté-
ben 2022. évben az önkormányzat 
rendelkezésére bocsátott központi 
költségvetési támogatás összege az 
előző évhez képest összességében 
13,2 %-kal – 290.287.952 forintról 
328.611.390 forintra – növekedett. 

A rendelet az adóbevételek továb-
bi növekedésével számol, melyhez 
hozzájárul, hogy a 1091/2022.(II.8) 
Kormányhatározat a kis- és közép-
vállalkozások 2022. évi adókedvez-
ményével kapcsolatos támogatásról 
úgy rendelkezik, hogy a 25 ezer főnél 
nem nagyobb települési önkormány-
zat a kieső adóbevétellel megegyező 
összegű támogatást kap, mely Etyek 
esetében a központi költségvetési tá-
mogatás összegének emelését ered-
ményezi. 

A pályázatokból származó bevé-
telek – melyek nagymértékben já-
rulnak hozzá a település fejlődését 
jelentő beruházásokhoz – költségve-
tésre gyakorolt hatása az, hogy a be-
vételi főösszeget 795.775.368 Ft-tal, a 
kiadási oldalt pedig 888.958.999 Ft-tal 
emelik meg. A bevételi és kiadási ol-
dalon az eltérés abból adódik, hogy az 
önkormányzat a beruházásokhoz ön-
részt biztosít. 

A költségvetésben a következő fej-
lesztések forrásai kerültek megterve-
zésre. A beruházások között a bölcső-
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dei férőhely bővítése TOP-1.4.1-19 
kódszámú pályázat 493.964.244 Ft 
+ áfa, a gyalogos átkelőhelyek kivite-
lezése a Botpusztai körforgalomban 
3.937.008 Ft + áfa, az Országos Brin-
gapark Program keretében a kerékpá-
ros pumpapálya létesítése 39.370.078 
Ft + áfa, valamint a dávidmajori busz-
megálló létesítése 2.000.000 Ft ösz-
szegben. 

A felújításokra tervezett előirányza-
tok a következők: játszóterek felújítá-
sára 11.811.024 Ft + áfa, útfelújítások-
ra 50.000.000 Ft + áfa összeg, a Vajda 
János – Öreghegyi utcák útburkolat 
felújítására benyújtott MFP pályázat-
hoz saját forrásként 10.000.000 Ft, 

az élőfüves focipálya felújítására be-
nyújtott FEJ-ÁHI/552-3/2022 pályá-
zati önrész, és saját forrás összege 
16.354.331 Ft + áfa, a külterületi helyi 
közutak, zártkerti utak felújításához 
a VP-7.2.1-21 pályázat szintén Képvi-
selő-testületi határozattal elfogadott 
5.118.110 Ft + áfa önrésze, valamint 
az óvoda udvar és köztéri játszótér 
MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályá-
zat 3.919.569 Ft + áfa összege. A fel-
újítások között szerepel a szolgálati 
lakások kialakításának támogatása 
MFP-ÖTIK/2021 pályázaton elnyert 
támogatási összeg, 25.000.000 Ft.

A 21/2022. (III.7.) határozat alapján 
Etyek Nagyközség Önkormányzat Kép-

viselő-testülete döntött a vízgazdálko-
dási miniszter által kiírt, a 2022. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására vonatkozó pályázat be-
nyújtásáról. A 2022. évben igényelt 
támogatás mértéke mindösszesen 
88.918.800 Ft, melyből víz: 37.536.000 
Ft, szennyvíz: 51.382.800 Ft.

Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 19/2022. (III.7.) 
határozatával döntött a TOP-1.4.1-19-
FE1-2019-00019 kódszámú, „Bölcsőde 
építése Etyeken” című, 642.734.590 Ft 
összegű nyertes pályázattal kapcso-
latban a bölcsődeépítésre indított ér-
vényes és eredményes közbeszerzési 
eljárás lezárásáról. A közbeszerzési el-
járásban három részajánlati lehetőség 
alapján (I. rész építés, II. rész kertépítés, 
III. rész eszközbeszerzés) benyújtott 
legkedvezőbb érvényes ajánlatok alap-
ján a Közbeszerzési Bírálóbizottság a 
PLANT-ORIENT 2002 Kft. (8086 Fel-
csút, Fő út 219.) nyertessé nyilvánítását 
javasolta. A Képviselő-testület az eljárás 
nyertesének a PLANT-ORIENT 2002. 
Kft-t nyilvánította, tekintettel arra, hogy 
ajánlattevő a legkedvezőbb ár-érték 
arányú ajánlatot adta. Etyek Nagyköz-
ség polgármestere a határozat szerinti 
szerződéseket megkötötte, és a szer-
ződések hatályba lépéséhez szükséges 
többletforrás igényt Etyek Nagyközség 
Önkormányzata képviseletében az Irá-
nyító Hatósághoz benyújtotta.

32/2022. (III.7.) határozatával 
Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete megválasztotta a 
szavazatszámláló bizottságok tagjait.

Önkormányzat

Csak egy kattintás!
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