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Önkormányzati hírek

Programajánló
Augusztus

Rendezvény

Helyszín

Szervező, közreműködő

7.

Szo.

Balkáni Lakoma

Öreghegy

Öreghegyi sétány, pincészetek

20.

P.

Államalapítás ünnepe

Magyar-kút

Etyek Nagyközség Önkormányzata

P.

Filmvetítés

Vörösmarty tér

Etyek Nagyközség Önkormányzata

21.

Szo.

Bál

Látogatóközpont

Etyek Nagyközség Önkormányzata

28.

Szo.

Paradicsom ünnep

Öreghegy

Öreghegyi sétány, pincészetek

Szo.

Nyárzáró buli

Körpince

Eyeki fiatalok csoportja

Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás

Köszöntjük Etyek 2021. júniusában született négy legifjabb lakóját és szüleiket. Sok erőt, egészséget, boldogságot, csodálatos
jövőt kívánunk a csöppségeknek
és családjuknak!

A Kulturált Egészséges Etyekért Közalapítvány nevében ezúton köszönjük a
Törley Pezsgőpincészet Kft. támogatását.
Kattra Judit
KEKA Kuratóriumának elnöke

„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)
17 pár döntött úgy, hogy összekötik életüket és házasságot kötnek
júniusban 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. júniusában 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.”

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük a Teherpakk Bt.-nek és Puska Mártonnak, hogy intézményünknek térítésmentesen adományozta a fotón látható mosogatógépet és szárítógépet. Ezzel nagyban megkönnyítette munkánkat, illetve ellátottjaink magasabb szintű kiszolgálását!
Segítő Kéz
Szociális Alapszolgáltató Intézmény
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Kiállítás megnyitó
Csókos Varga Györgyi és Csákvári
Nagy Lajos kiállításának családi megnyitójára került sor június 26-án. A kiállítás az Etyeki Műhely Alapítvány által
került megrendezésre, a művészházaspár renovált Magyar utcai családi
házában. Valódi ünnep volt ez, zenével,
énekkel.
A Lucza Daniella és Lucza Gyula által
felújított épület többek közt múzeumi
szerepet is betölt majd a jövőben. „A
múzeum az emlékezet helye” a tudományos definíció szerint. Ezt azonban jelen esetben annyival kell kiegészítenünk,
hogy az új köntösbe öltöztetett lakóház mind részleteiben, mind egységében a
régi otthon hitelességre törekvő rekonstrukciója is. Képes felidézni annak régi
arculatát és hangulatát, a benne rejlő személyes emlékeket. Így ez az épület nem
csak az emlékezet helye, hanem a hely emlékezete is.
A kiállításon szereplő művek a két művész alkotásaiból kerültek ki. A konferenciateremben Csákvári Nagy Lajos festményei és szoborbútorai, az emeleti
kiállítótérben a művész szobrászi életművének legjelentősebb, fából faragott
alkotásai kaptak helyet. Fémből készült, lenyűgöző kisplasztikái a régi vasműhelyben láthatók. Csókos Varga Györgyi festőnövények ragyogó színétől vibráló
papírkollázsai és poliészter-gyanta technikával készült képei a kisebb emeleti terem falait díszítik. Férje által faragott kedves bútorai, az itt felcsendülő klasszikus
zene is mind őt idézik.
Az Égi és földi szerelem című Tiziano festmény ihlette a kiállítás témáját és
címét. Ez a nagyszerű kép az ember és az alkotó művész örök dilemmáját fogalmazza meg: a földi, anyagban megmutatkozó élet, vagy az égi, a szellemi,
isteni szféra felé fordulás döntésének kérdését. A kettő egyensúlyából születik
a tökéletesen harmonikus mű és szerelem. Ahogy ez az egyensúly megtörik, a
kapcsolatok, a műalkotás tartalma is eltolódik, ebben rejlik egy adott mű egyedisége és nagyszerűsége. A kiállítás minden tárgyán jelen van a két művész alkotói
szenvedélye, a művészet iránt táplált szeretete. Műveik a test és a lélek, a vágy és
az ima folytonos dialógusából születő szerelem megnyilvánulásai.
A kiállítás szeptembertől látogatható az Etyeki Műhely Alapítvány épületében.
Cím: Etyek, Magyar utca 65.
Szeretettel várunk minden kedves látogatót!
Dományi Virág
művészettörténész, a kiállítás kurátora
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Etyeken történt

Búcsúbál
Gazdagon rakott kosarak, batyuba kötött finomságok
Az embert a legalapvetőbb mivoltában ragadja meg a búcsúramenés, az
a kimondhatatlan közösségi élmény,
melyet a templomi lobogók alatti séta,
közös imádkozás teremt.
Templomunk építése 1816-ban fejeződött be, és nagy ünnepségek kö-

zepette Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. Nagy ünnepnek
számít a templom védőszentjének
napjához legközelebbi vasárnap tartott búcsú, a katolikus egyházközség
méltón ünnepelte Sarlós Boldogaszszony napját 2021. július 4-én is.
A hagyományok szerint a búcsú a
falu ünnepe, amelyet vendégvárással,
ünnepi ételekkel, zenével, tánccal ültek
meg régen is. A helyi közösség építését,
megtartását és a tradíciók átadását
egyaránt szolgáló Búcsúbál a Látogatóközpontban került megrendezésre. A
batyus bálon a meghívottak gazdagon
rakott fonott kosarakkal, batyuba kötött finomságokkal jelentek meg, amelyet közösen fogyasztottak el. Mindenki
elhozta magával a kedvenc ételét, és
ha kedve tartotta az italát, amiket aztán megosztottak asztaltársaikkal. Jó
hangulat és családias légkör jellemezte
az estét, családok és baráti társaságok

foglaltak helyet az asztaloknál.
Régen este a zenekar a bálteremben, míg az alkalmi vagy vándorzenészek a kocsmában mulattatták a vendégeket. A most megtartott bálunkon
a talpalávalót a Vokál Akkord Band Zenekar játszotta. Zenéjük hallatán nem
sok hely maradt a táncparketten.
Rendezvényünkre sokan eljöttek és
nagyon jól érezték magukat! A közösség erejére van szükség ahhoz, hogy a
hagyományőrző programok évtizedek
múlva is aktuálisak maradjanak.
Dr. Szlávik Melinda
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Bemutatkozik a Karate Klub
Egyesületünk 1993-ban alakult a budaörsi Kesjár Csaba Általános Iskolában. Akkoriban csak általános iskolás
korú gyermekek vettek részt az edzéseken, és a tradicionális Shotokan
karate mozgásanyagát sajátíthatták
el. 1995-től kezdtünk el először versenyezni, Kata (formagyakorlat) és
Kumite (szabadküzdelem) versenyszámokban, ma már kizárólag Kumite
versenyszámban indulunk a hazai és
nemzetközi versenyeken.
2003-ban kezdtük el az etyeki karate edzéseket a Kolumbusz Utazó
Gimnáziumban, majd még ugyanebben az évben a Német Nemzetiségi
Általános Iskolában. Csapatunk mindkét helyszínen gyorsan gyarapodott,
2004-ben már Etyeknek is volt sikeres
versenyzője.

csapatunk a hazai és a külföldi karate életben is nevet szerzett magának.
Évente átlagosan 10-12 megmérettetésen lépnek tatamira tanítványaim.
Az elmúlt 26 év alatt egyesületünk
tehetséges tanítványai több, mint ötven Magyar Bajnoki címet gyűjtöttek.
Van olyan – ma már 22 éves – tanítványom, aki minden korcsoportban
tudott Magyar Bajnoki címet szerezni, a legkisebb 8-9 évestől az U21-es
korcsoportig bezárólag. 2020-ig két
helyszínen, Budaörsön és Etyeken
folytak az edzések. Sajnos a pandémiás helyzetre tekintettel Budaörsön
tavaly ősz óta nem tudjuk a munkát
folytatni, a budaörsi csoport létszáma
ennek következtében drasztikusan
megcsappant. Etyeken versenyzőink
a kormányrendeletre való tekintettel,

Legsikeresebb etyeki versenyzőink
voltak: Horváth Tamás, Horváth Zsolt,
Varga Renáta, Gulyás Fanni, Csapó
Dávid, Vladár Tibor.
Jelenlegi versenyzőink: Brutóczky
Zsombor, Dvorák Ádám, Dvorák Adrián, Dvorák Niki, Máder Lili, Máder Miksa, Máder Vince, Petz Frigyes, Varga
Dániel, Tóth János.
Az évek múltával – kiemelkedő
eredményeinknek köszönhetően –

az Önkormányzat és Polgármester
Úr segítségével tovább folytathatták
az edzéseket. A folyamatos munkának köszönhetően idén is sikerült
egy Magyar Bajnoki címet begyűjteni
és Dvorák Ádám junior +76 kg súlycsoportban kvalifikációt szerzett az
augusztusban Tamperében megrendezésre kerülő korosztályos Európa
Bajnokságra. Ma már a versenyre való
felkészülés mellett fontos feladatunk-

nak tekintjük a sportág népszerűsítését, minél szélesebb tömegekkel való
megismertetését is.
Ennek megfelelően Etyeken három
csoportban gyakorolhatják a tanulók
a karate mozgásanyagát: utánpótlás,
felnőtt és versenyzői csoportok fogadják az érdeklődőket.
A klub elnökeként legnagyobb kihívásnak a működésünk anyagi alapjainak megteremtését tartom. Jóllehet
kormányprogram a mindennapos
testnevelés, a fiatalság egészséges
életmódra nevelése, mégis nagyon
csekély, sőt inkább semmilyen állami
forrás nem áll rendelkezésre a „nem
látványsportágak” számára. Idén
megvan annak a lehetősége, hogy egy
versenyzőnk Etyekről a legnagyobbak közé lépjen, és a Premier League
rendezvényein megmutassa tudását. Ezek a rendezvények sajnos már
önerőből nehezen finanszírozhatóak,
anyagi hátrányunk jelentősnek mondható. Véleményem szerint, ha csekély
összeggel is, de minden etyeki vállalkozó támogatná versenyzőnk szereplését, biztosított lehetne a sorozatban
való sikeres fellépés.
Támogatásokat a Ganz-Kesjár Karate Klub bankszámla számára fogadunk köszönettel:
Takarékbank 64800509-1150070000000000
Kocsis László 3. dan
elnök
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Önkormányzati hírek

Jó úton járunk!
Sorban újulnak meg utcáink és járdáink, amelyeknek pénzügyi fedezetét a
jelentős önkormányzati források mellett a Pannónia Szíve Program mentén, Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnkkel, az Etyek, valamint a Szent
László- és Váli-völgy területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosával, valamint a Velencei-tó és Térsége,
Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési
Tanáccsal kialakított együttműködésnek köszönhetően számos pályázati
támogatással is sikerült kiegészítenünk.

Befejezett fejlesztések
A Tó utca burkolatának felújítása, a
Körpince köz felújításának I. szakasza, a Kossuth Lajos utcai járda, és
a Temető utca felújítása összesen
67.222.005 forint összegben valósult meg, melyből 54.253.631 forint
a pályázaton elnyert támogatás, és
12.968.374 forint volt az önerő.
• A Templom köz járda, a Hősök tere
lépcső felújítása, a Körpince utcában
az út felújítása mellett parkolók és
járda kialakítása, a Mester utca részleges felújítása, a Deák Ferenc utca –
Alsóhegy utca közötti köz felújítása, a
Dr. Bálint Attila, Dr. Zsoldos Renáta,
Zólyomi Tamás (balról jobbra)

Kender utca – Ötház utca közötti köz
felújítása, a Hősök tere - Templom
köz felújítása, a Horváth utca 8106
jelű csomópontig történő felújítása, a
Sánc utca – Szőlőskert utca – Patak
utca burkolat felújítása, a Gesztenyés
utca részleges burkolat felújítása, az
Eperfás utca Kender utca – Alsóhegy
utca közötti szakaszának burkolat felújítása, a Vörösmarty utca felújítása, a
Vadvirág utca III. szakaszának felújítása, az Alsóhegy utca felújítását önerőből, az önkormányzat költségvetéséből biztosítottuk.
• Az Etyek-Alcsútdoboz út felújítása
befejeződött, megújult a vízelvezetés,
az útburkolat és a forgalomtechnika
a kapcsolódó műtárgyakkal együtt.
Az új út rengeteg turistát vonz, hiszen
a kerékpárosok, a motorosok, az autósok nemcsak kényelmesen és biztonságosan közlekedhetnek, hanem
gyönyörködhetnek a mesebeli tájban,
gyönyörű hazánkban is.
• Az Öreghegyi buszforduló-parkoló beruházásához kapcsolódóan
átadásra került 230 m ivó- és tűzivízhálózat, egy új nyomásfokozó szivattyútelep, és a vízművek öreghegyi
telephelye is új kerítést kapott. Felújításra került a fa szerkezetű kilátónk is,
ahová az új térfigyelő kamera üzembe
helyezése után várjuk a látogatókat.
• Zúzottköves – földes utak. Nagyon
sokat dolgoztunk azon, hogy településünkön minden időjárási körülmény
között, mindenhová el lehessen jutni
akár mentőautóval, akár tűzoltóautóval, akár kerékpárral. Ezen a területen
még rengeteg feladat vár ránk, és ha
kitartóan folytatjuk munkánkat, mindenki számára megnyugtató állapotokat tudunk teremteni. Becslésünk
szerint két évre van még szükség,
amennyiben tudjuk tartani az elmúlt
másfél év ütemét.

Folyamatban lévő fejlesztések
• A Magyar utca burkolatfelújítása és
teljes hosszban a víziközművek javítása és cseréje, a Körpince utca II. üte-

me – Német utca felújítása összesen
56.636.353 forint összegben, melyből
39.972.923 forint pályázaton elnyert
támogatás, 16.663.430 forint önkormányzati önerő.
• A Boti úti járda felújítás összköltsége 12.584.600 forint, melyet az önkormányzat költségvetése biztosít.
• Az Óvoda utca, Boti út, Botpuszta,
Háromrózsa út felújítása vízelvezetéssel, járdával, Botpusztán körforgalommal, buszfordulóval, buszparkolóval,
buszmegállóval, fásítással, cserjékkel,
rákötő csomóponttal az 1-es számú
főútra.
• A gyorshajtások megelőzése érdekében sebességmérők, a rend és a
tisztaság megőrzése érdekében térfigyelő-kamerarendszer kerül kiépítésre.
• A Budapest-Balaton kerékpárút Biatorbágy-Etyek-Gyúró szakaszán sikerült elérni a korábban engedélyezett
terveknek az Etyek polgárai számára
jóval kedvezőbb, és használhatóbb
módosítását:
– biztonságosan lehet majd az új
kerékpárúton közlekedni, zárt kerékpársávon,
– négy új gyalogos-átkelőhelyet
alakítunk ki, a régiek is megújulnak „okos zebra” formájában. Az
új technológiának köszönhetően
egy lézer nyaláb fogja a gyalogosokat megvilágítani az úttesten
való áthaladáskor,
– a forgalomtechnikai megoldásokkal lassítani kívánjuk a Kossuth
Lajos utca elviselhetetlen forgalmát,
– a Magyar-kútnál lévő híd újjáépül.
A leendő vasbeton szerkezetet –
Etyek jelképéhez méltóan – tájépítészeti környezetbe illő sóskúti
kővel fogják burkolni,
– a Vajda János utca és az Öreghegyi utca kapcsolódó szakaszán
rendbe kívánjuk tenni a vízelvezetéssel és a burkolattal kapcsolatos problémákat, különös tekintettel a szűk helyek szélesítésére,
– a Váli úton elértük, hogy Gyúróig
mezőgazdasági terheléssel (40 t)
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lehessen közlekedni, így az Öreghegyen az összes, már rendbe tett
dűlő út kapcsolódhat az új úthoz,
így Közép-Európa egyik legjobb
pezsgőszőlő termelő területe egy
ékszerdobozzá fejlődhet, és ezzel
egyidejűleg lehetővé válik Hercegföld, Etyek legnagyobb szőlőtermő területének elérése a településről közvetlenül. (Ahogy egész
gyermekkorunkban is volt.)

Jövőt érintő
közlekedési fejlesztések
• Etyek – Dávidmajor – Herceghalmi
vasútállomás – Herceghalom: az út
tervezése folyamatban van a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nél. Két

Önkormányzati hírek

fontos célt fogalmaztunk meg polgárainkkal a fejlesztés kapcsán:
– változtatni azon a méltatlan helyzeten, hogy a XXI. században
oda-vissza összesen 26 km-t
utazzon egy etyeki (dávidmajori)
polgár, hogy eljusson orvoshoz,
iskolába vagy templomba,
– el tudjuk érni Etyekről közvetlenül
a vasutat, és olcsón, forgalmi dugók nélkül tudjunk beérni Budapestre, onnan pedig haza.
• Etyek-Gyúró-Vál-Vereb út tervezése folyamatban van a Speciálterv Építőmérnöki Kft-nél. Etyek szempontjából a fontosabb célok:
– településeink összekötése, külterületeink feltárása,
– az M7-es autópálya elérése,
– Etyek déli elkerülőként települé-
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sünk belső forgalmának csökkentése négy rávezető út létrehozásával, felújításával (Sánc utca
meghosszabbítása, Etyek-Biatorbágyi út csomópont kialakítása,
Sóskúti út felújítása, Kender utca
meghosszabbítása),
– turisztikai megközelíthetőségünk
javítása (kerékpárosok, motorosok, élmény autósok).
A két tervezett út a rávezető szakaszokkal együtt megoldaná Etyek
jelenlegi közlekedési problémáit, legfőképpen a budapesti viszonylatban
egyre romló állapotokat. Mindkét út
megvalósításához szükséges a kiemelt kormányzati támogatás.
Bízunk benne, hogy az említett utcák, útszakaszok és járdák felújítása
az itt élők, és az ide látogatók megelégedésére szolgál, és hosszú távon
biztosítja a megfelelő színvonalú közlekedést Etyek területén.
Az önkormányzat természetesen törekszik arra, hogy további utak, utcák
és járdák felújítására, illetve rendszeres javítására is sor kerüljön. Ezúton
köszönjük mindazok munkáját és segítségét, akik közreműködtek abban,
hogy ezek a felújítások és beruházások
megvalósuljanak! Külön köszönettel
tartozunk Etyek polgárainak, akik megértést és türelmet tanúsítottak a felújítások alatt.
Zólyomi Tamás
polgármester
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Etyeken történt

Boldog születésnapot, Etyek SE!

Idén ünnepli az Etyek Sportegyesület a 75. születésnapját, amelynek
ünneplésére az Etyeki Búcsú napján,
július 4-én került sor. Estére kiderült,
hogy nemcsak az SE, hanem Etyek
igazi ünnepe kezdődött reggel 9 órakor az új műfüves pályaavató tornával,
amelyet az U-11 korosztályba szerveztünk a Dalnoki Akadémia, a Puskás
Akadémia, a Bicske TC és az Etyek SE
csapatai részvételével, amelyet végül
nagy csatában a Dalnoki Akadémia
nyert.
Közben szép számmal gyűltek a
vendégek, akik fergeteges hangulatot
teremtettek a kispálya körül. A szülőket és gyerekeket ugrálóvár, arcfestés,
bohóc show, társasjátékok és Bilu
Néni lángosa is várta.
Délben közös ebédelés következett,
reméljük mindenki jól lakott az etyeki
civil szervezetek jóvoltából. A program

bemutatókkal folytatódott: az Etyek
Sportegyesület röplabdás lányai az
újonnan épült homokos strandröplabda pályán, míg a Ganz-Kesjár Karate
Klub sportolói a zöld gyepen mutatták
meg tudásukat.
Ünnepélyes keretek között került
sor az etyeki sport legendái részére
alapított díjak átadására. Külön megtiszteltetés számunkra, hogy a Puskás Ferenc eredeti aláírásával ellátott
labdát Tessely Zoltán Országgyűlési

Képviselő úr az Etyek Sportegyesületnek ajándékozta.
Délután ismét a labdarúgásé volt a
főszerep: az Etyek Öregfiúk csapata
a Ferencváros Öregfiúkkal játszott.
Büszkék vagyunk, hogy elfogadta
meghívásunkat többek között Telek
András, Zoran Kuntics, Bánki József,
Dzurják József, Szenes Sándor, Igor
Nicsenko, Fischer Pál. (Etyek-Ferencváros 4:2). Ezt követően Etyek SE
megye kettes csapata játszott a Hivatásos Labdarúgók Szervezete által
szervezett All-Star csapattal, amelyben szerepelt mások mellett Balogh
Béla, Holczer Ádám, Gyömbér Gábor,
Leandro, Priskin Tamás, dr. Horváth
Zsolt, Szélpál Norbert, Gabala Krisztián. (Etyek-HLSZ All-Star 2:3). Az oldalvonal környékén találkozhattunk a
régebbi idők (Bálint, Fülöp, Kemenes)
labdarúgó sztárjaival is. Az esemény
alkalmából az Etyek Öregfiúk csapata

Ajándék a Molnár Béla Sportcentrum 75. évfordulójára
Mint ismeretes, mindig is fontos
volt az etyekiek életében a futball,
s hogy mennyire kedvelték és komolyan vették az edzéseket, azt
férjem, Kleofász József esetében
is érzékeltem. Hiszen ő is játszott
az egyesületben, s ódákat mesélt a
„Béla bácsiról”.
Nagy öröm érte férjemet, amikor
ajándékba kapott egy különleges
focilabdát „Puskás Öcsi” aláírással,
még 1995-ben. Miután férjemet
elveszítettem, első gondolatom az

volt, hogy felajánljam a focilabdát a
sportcsarnok részére, hiszen ott van
a legjobb helye. Nagy örömömre ez
a Sportcentrum 75. évfordulóján valósult meg.
Voltaképpen a mai napig is példakép az ország „Puskás Öcsi” bácsija, úgy a gyerekek, mint a felnőttek
körében, hiszen egyedi és utolérhetetlen a pályafutása a magyar futballban.
Abonyi Judit
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külön megemlékezett Báthori Tibor
korábbi elnök emlékművénél, amely
egy nagyon szép gesztus volt a részükről. A meccsekre ellátogattak korábbi nagysikerű edzőink, játékosaink,
amely által visszaköltözött egy kicsit
a régebbi meccsek hangulata is. A
Sportegyesület relikviáiból készült kiállítás előtt nagy találkozásoknak, öle-

Etyeken történt

léseknek, történeteknek és beszélgetéseknek lehettünk szem- és fültanúi.
A hangulatot még lehetett fokozni azzal, hogy a szintén 75 éves Nagy Feró és
a Party Arts zenekar akkora bulit csapott, amit sokáig nem fogunk elfelejteni.
Méltóképpen sikerült megünnepelnünk
ezt a kerek évfordulót, talán kijelenthetjük, hogy ez volt az „év rendezvénye”

Etyeken. Reméljük, hogy sok embernek
felejthetetlen emlék marad az Etyek
Sportegyesület 75. születésnapi ünnepsége. Nekünk biztos az marad!
Máté Szabolcs
Etyek SE elnöke

Díjazottjaink
Andrássy István
Bartos Miklós
Demján Sándor
Fischer József
Giesz Ferenc
Kreisz György
Vendli Péter
Báder Antal
Bartha Péter
Danczinger Géza
Ferenc Istvánné
Hargitai Zoltán
Himer József
id. Ágoston Balázs
id. Rujp László
id. Somogyi Miklós
Ifjú Béla
Keresztesi József

Etyek Sportegyesületi posztumusz díj
Etyek Sportegyesületi posztumusz díj
Etyek Sportegyesületi posztumusz díj
Etyek Sportegyesületi posztumusz díj
Etyek Sportegyesületi posztumusz díj
Etyek Sportegyesületi posztumusz díj
Etyek Sportegyesületi posztumusz díj
Etyek Sportegyesületi díj
Etyek Sportegyesületi díj
Etyek Sportegyesületi díj
Etyek Sportegyesületi díj
Etyek Sportegyesületi díj
Etyek Sportegyesületi díj
Etyek Sportegyesületi díj
Etyek Sportegyesületi díj
Etyek Sportegyesületi díj
Etyek Sportegyesületi díj
Etyek Sportegyesületi díj

Kiss Dezső
Kiss Tibor
Kocsis László
Kreisz András
Kummer József
Kurunczi István
Lazányi Annamária
Mándoki Ferenc
Nagy Győző
Orosz Gyula
Polgár Frigyes
Rácz János
Szabó Barnabás
Szalontai Attila
Székely Ferenc
Veréb Béla
Verebélyi Antal
Wlach László
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Környezetünk

Ember és környezet
Ember és környezete: még harmóniában is, vagy már csak ellentétben
tudunk ezekre a szavakra gondolni?
Egy biztos, az utóbbi évtizedekben az
emberiséget egyre inkább foglalkoztatja ez a rendkívül összetett kérdéskör. A most induló rovatnak nem célja,
hogy globális környezeti problémáink
tudományos mélységeibe merüljön,
célja viszont, hogy testközelből adjon információkat hétköznapi életünk
egyéni és kisebb közösségi szinten
érdekes jelenségeiről, problémáiról,
azok lehetséges megoldásairól, ezzel
is szolgálva az ember és a környezet
harmóniájának ügyét. Mi lehetne más
a rovat első témája ebben a folyóiratban, mint a Magyar-kút vízminőségének kérdése.

Vizünk a Magyar-kútban
Tudjuk, hogy Etyek azért van itt, ahol
van, mert a ma Magyar-kútnak nevezett forrás évezredek óta bőségesen
ellátott embert és állatot kiváló minőségű vízzel. Egészen a vezetékes
vízhálózat kiépítéséig olyan meghatározó pontja volt a településnek,
ahol kicsik és nagyok naponta megfordultak, ittak, vizet mertek, jószágot
itattak, fürödtek, ruhát vagy éppen
hordót mostak és – nem utolsó sorban – egymással találkoztak. Mindezekre emlékezve csodálhatjuk ma
is a dolomitos víztartó rétegekből kb.
700 l/perc vízhozammal felszínre törő,
megjelenésében kristálytiszta vizet.
Az üde, kellemes megjelenés mellett
viszont, érdemes néha ellenőrizni az
érzékszerveinkkel nem észrevehető
jellemzőit is.
Tudni kell, hogy a források vízminőségi követelményeit jogszabályok
nem szabályozzák, csak akkor, ha
valaki palackozva forgalmazni kívánja azt. Ennek megfelelően a forrásvizek tisztaságát vízügyi vagy hatósági
oldalról többnyire nem is ellenőrzik.
Leginkább turisztikai szervezetek végeztetnek ilyen méréseket, vagy egyszerűen csak szájhagyomány, illetve

az ott élő emberek sokéves tapasztalata árulkodik arról, hogy lehet-e,
érdemes-e inni egy adott forrásból.
Mivel a Magyar-kútból is sokan merítenek, 2009 óta településünk önkormányzata időről-időre felkér egy független vizsgálólaboratóriumot, hogy
ellenőrizze a víz tisztaságát. Legutóbb
idén tavasszal történt ilyen vizsgálat.
A vizsgálat célja most is az volt,
hogy elemezze a forrás minőségét
a legalapvetőbb kémiai összetevők
szempontjából, ellenőrizze a víz bakteriális, azaz mikrobiológiai tisztaságát, és vizsgálja, egy – korábban
soha nem mért – gyakori szennyező,
a ma is nagy mennyiségben és széles
körben használt glifozát hatóanyagú
gyomirtó szer (pl. Glialka) esetleges
jelenlétét.
Az eredményeket vizsgálva szembetűnő, hogy a dolomitos kőzet hatása jól észrevehető a vízminőségben.
Magas kalcium- és magnéziumtartalma miatt ásványi anyagokban gazdag,
„jó zamatú”, finom vizet ad a forrás.
(Nátriumtartalma ezzel szemben kimondottan alacsony, ezért sószegény
étrendhez is passzolhatna.)
Korábbi vizsgálatokból tudtuk, hogy
az elmúlt évtizedek intenzív mezőgaz-

dasági termelésének nyomán a határértéket enyhén meghaladó nitrátkoncentráció volt kedvezőtlen jellemzője
a víznek, de a többi vizsgált alapparaméter tekintetében teljesítette a
Magyar-kút vize az ivóvíz rendeletben
(201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet)
szabályozott előírásokat.
Az eredmények azt mutatják, hogy a
Magyar-kút vizének minősége nagyon
stabil. Vélhetően továbbra is rendkívül
nagy kapacitású vízbázis forrása, hiszen az elmúlt évek eredményeit öszszehasonlítva szinte alig tapasztalható változás. Mikrobiológiai szempontból a víz teljesen tiszta, egyetlen káros
baktériumot sem lehet kimutatni, és a
baktériumok összességére utaló ún.
összes telepszám is a kimutatási határ
alatt marad. A fő kationok és anionok
koncentrációja alig változott az elmúlt
évtizedben, egy kivételével mindegyik
határérték alatti. Ez az egy sajnos továbbra is a nitrátion. Sajnos ennek a
koncentrációja is stabil, egyelőre nem
csökken, továbbra is kis mértékben
meghaladja az ivóvizekre vonatkozó
határértéket. Ez azt jelenti, hogy a Magyar-kút vizét nem nevezhetjük ivóvíz
minőségűnek, mert csecsemőknek és
várandós anyáknak nem javasolt a fo-
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gyasztása. Más fogyasztókra ennek a
nitrát koncentrációnak nincs számottevő élettani hatása.
Megnyugtató viszont az a tapasztalat, hogy az intenzív mezőgazdasági
termelésnek – a nitrátion koncentrációján kívül – más hatása nem mutatkozik a forrásban. A növényvédő
szereknek széles körét vizsgálta a
laboratórium. Több száz vegyi anyag
jelenlétét kizárta, azaz nem volt kimutatható egyetlen féregirtó, rágcsálóirtó, rovarirtó, gombairtó vagy gyomirtó
vegyszer sem, és szerencsére a most
először vizsgált glifozát sincs jelen a
Magyar-kút vizében.
Összességében tehát elmondható, hogy a megemelkedett nitrátion
koncentráció miatt a Magyar-kút vize
nem ivóvíz minőségű, de semmilyen
más bakteriális vagy kémiai kockázatot nem mutattak ki a vizsgálatok. Bízzunk abban, hogy a mai tudatosabb,
felelős mezőgazdasági termelés és az
idő együttesen lehetővé teszik, hogy
belátható időn belül bátran ajánljuk
majd minden lakótársunknak és az ide
látogató vendégeknek, hogy töltsék
meg kulacsaikat a Magyar-kút forrásánál!
Ez az írás addig is azt szolgálja, hogy
mindenki saját maga felelősen tudjon
dönteni a forrás vizének használatáról. Az alábbi táblázat foglalja össze a
legfontosabb mikrobiológiai és kémiai
alapparamétereket, illetve a vonatkozó
rendeleti határértékeket.
Palotai Zoltán

Környezetünk

11

A legfontosabb vizsgált paraméterek
és a vonatkozó határértékek
Komponens

Mértékegység

Minta jele
Magyar-kút

Határérték
(201/2001 (X.25) Korm
R. szerint)

Mikrobiológiai alapparaméterek
Enterococcus

szám/100ml

0

0

Pseudomonas aeruginosa

szám/100ml

0

0

Clostridium perfringens

szám/100ml

0

0

Coliform szám

szám/100ml

0

0

E. coli szám

szám/100ml

0

0

Telepszám (összes csíraszám,
összes baktérium) 37 °C-on

szám/ml

<1

Nincs szokatlan
változás

Telepszám (összes csíraszám,
összes baktérium) 22 °C-on

szám/ml

<1

Kémiai alapparaméterek
pH

7,69

6,5 - 9,5

Vezetőképesség (25 °C-on)

μS/cm

845

2500

Kémiai oxigénigény (KOIps)

mgO2/dm3

<0,5

3,5

Hidrogén-karbonát

mg/dm3

342

-

Fluorid

mg/dm3

0,3

1,5

Klorid

mg/dm3

23

100

Ortofoszfát

mg/dm3

<0,06

-

Szulfát

mg/dm3

116

250

Ammónium

mg/dm3

<0,02

0,20

Nitrit

mg/dm3

0,01

0,10

Nitrát

mg/dm3

68

50

Összes keménység

mgCaO/dm3

242

min 50, max 350

Vas

mg/dm3

<10

200

Mangán

mg/dm3

<10

50

Nátrium

mg/dm3

27,0

200

Kálium

mg/dm3

12,6

-

Kalcium

mg/dm3

91,8

Magnézium

mg/dm3

49,4

lásd: összes
keménység

Nemzetiségi hírek
Az Etyeki Németek Egyesülete „Rosmarin” kórusa örömmel készült templomunk búcsújára, Sarlós Boldogaszszony ünnepére. Július 4-én, az ünnepi szentmisén,
mindazt, amit elődeinktől kaptunk: a hitet, a templomi
közösséghez való ragaszkodást, a szép imádságokat és
énekeket, lehetőségünk volt a liturgián bemutatni a jó Isten dicsőségére. Köszönjük, hogy a járvány miatti hosszú
kihagyás ellenére is sikerült felkészülnünk Buzál Jánosné
Ilonka karnagy és Roth Tóni harmonikás segítségével.
A „Rosmarin” kórus csak rövid nyári szünetet tart, mert
már érkeznek a felkérések. Az első fellépés Vértesacsán
lesz szeptember 11-én a Fejér Megyei Német Nemzeti-

ségi Napon, majd Zsámbékra megyünk Kórustalálkozóra
szeptember 25-én.
Örömmel jelezzük, hogy az etyeki általános iskolából
kilenc gyerek jelentkezett a Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége által szervezett német nemzetiségi táborba, és kísérő tanárként Lipka Dorottya tanárnő is részt vett. A tábor Tarjánban került megrendezésre
augusztus első hetében. A gyerekek táboroztatását az
ENNÖ anyagilag is támogatta.
Fehér Margit
Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat
(ENNÖ) elnök
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Hitélet

Egyházi események
A plébánián június 21-25. között megrendeztük a már hagyományos hittantáborunkat, melynek idei mottója
„József, az igaz ember” volt. Ebben az
évben Szent József évet ünneplünk,
beszélgettünk a Szentírásban szereplő férfiakról, az édesapai hivatásról.
Vendégül láthattuk Szalai Péter kántor urat, aki bemutatta nekünk a most
felújított orgonát. De az igazi nagy élmény június 24-én várt ránk, amikor
részt vehettünk Székesfehérváron a
Prohászka templomban a diakónus és

papszentelésen, melyet Spányi Antal
püspök atya végzett. Köszönet mindenkinek, aki segített a tábor megszervezésében és lebonyolításában.
Július 4-én, hálával telt szívvel jöttünk a 11 órakor kezdődő szentmisére, hogy megköszönjük a gondviselő Istennek a hit ajándékát, melyet
őseinktől kaptunk és amit nekünk is
tovább kell adnunk, illetve a hit útján
kísérnünk kell a ránk bízottakat. Ebben
a szentmisében, Mária látogatása Erzsébetnél, népi nevén Sarlós Boldogasszony ünnepén, az örömét mással
megosztó Szűzanyára tekintettünk és

kértük édesanyai pártfogását családjainkra és közösségünkre.
A szentmise elején Mészáros Péter
plébános atya megáldotta a felújított
orgonát. A hangszer restaurálását a
katolikus közösség saját forrásból
tudta megvalósítani. A liturgiában,
őseiket tisztelve, német nyelven csendültek fel égi Édesanyánkat köszöntő
énekek. Köszönjük az Etyeki Németek Egyesülete „Rosmarin” kórusának
ezeket a szép dallamokat. Ebben a
szentmisében köszöntöttük Plébánosunkat, Mészáros Péter atyát, aki
most ünnepelte papszentelésének
tizedik évfordulóját. A jó Isten áldása
kísérje papi szolgálatában!
A Székesfehérvári Egyházmegye
szervezésében megrendezésre került
július 7-11. között Csákváron az Ébresztő Fesztivál, melyre 14-19 éves fiatalokat hívtak az egyházmegye plébániáiról.
A tábor mottója „Én vagyok az út, az
igazság és az élet” (Jn 14,6). Hálásan
köszönjük a szervezést, és Spányi Antal
megyéspüspök atyánk közbenjárását,
aki lehetővé tette, hogy a fiatalok ingyen
vehettek részt a fesztiválon!
Július 25-én, Ferenc pápa felhívására tartottuk meg a nagyszülők és idősek világnapját. Ezzel kapcsolatban a
Szentatya az alábbiakat mondja: „Az
„Én veletek vagyok mindennap” olyan
ígéret, mely a közelséget és a reményt
hozza el fiataloknak és időseknek egyaránt. Nem csak az unokák és a fiatalok hivatottak jelen lenni az idősek életében. A nagyszülőknek és az időseknek is részt kell venniük az evangelizáló

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.
A július havi játék megfejtése: Etyek, Körpince köz 4.

küldetésben: hirdessék az igét, tanítsák
meg imádkozni az ifjabb nemzedéket,
neveljék őket a hitre.”

Augusztusi ünnepek
Nagyboldogasszony ünnepe augusztus 15-én, ünnepi szentmise 11
órakor. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy a Mennyei Atya Szűz Máriát testével-lelkével a mennybe vitte.
Szent István király, Magyarország Fővédőszentjének ünnepén,
augusztus 20-án a szentmise 11
órakor kezdődik. Kérjük az ő közbenjárását nemzetünkért, hogy keresztény hitünkhöz hűségesek maradjunk és családjainkat is a Magyar
Szent Család oltalmába ajánljuk.
Augusztus 29-én vasárnap a 11
órakor kezdődő szentmise a Tanévkezdő „Veni Sancte” szentmise lesz,
melyben kérjük a jó Isten áldását a
tanárokra és a diákokra az új tanévben.

Fehér Margit
VLM (Világi Lelkipásztori Munkatárs és katekéta hittantanár)

Önkormányzati hírek
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Önkormányzati döntések
A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm.
rendelet szerint 2021. június 15-étől
mind a képviselő-testület, mind annak
bizottságai ismét üléseznek. A jogszabály értelmében újra lehetőség nyílt
arra, hogy Etyek Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének megjelent tagjai együtt hozzák meg a településünk fejlődését szolgáló döntéseket.
Szép számmal volt jelen Etyek lakossága is a 2021. június 24-én megtartott munkaterv szerinti rendes, nyílt
ülésen, hiszen a képviselő-testületi
ülések nyilvánossága a demokratikus
önkormányzati működés előfeltétele.
A település lakosainak tájékoztatása
a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával maradéktalanul megtörtént,
a döntések Etyek Nagyközség Önkormányzat honlapján (www.webetyek.
hu) közzétételre kerültek.

Jelentősebb határozatok
A 103/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozattal a jelenlévő képviselők
három igen, és három nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadták el
a polgármester két ülés közötti tevékenységéről szóló beszámolóját.
Etyek Nagyközség Önkormányzat
képviselő-testülete előző rendes ülését 2020. szeptember 24-én tartotta.
Az SzMSz rendelkezéseire tekintettel
a képviselő-testület legutóbbi ülése
óta eltelt időszakban végzett önkormányzati feladatokról, és az elvégzett
munkáról készült a tájékoztató.
A 104/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozattal a jelenlévő képviselők három igen, három nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadták el a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, és
az átruházott hatáskörben meghozott
döntésekről szóló tájékoztatót.
Az SzMSz 35.§ (2) bekezdés a) pontja a képviselő-testület rendes nyílt üléseinek kötelező napirendi pontjai közé

sorolja a polgármester beszámolóját a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
2020. november 4. napján hatályba
lépett a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet,
melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ezt
követően 2021. február 8-án lépett hatályba a veszélyhelyzet kihirdetéséről és
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet. A katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (2) bekezdése szerint
veszélyhelyzetben az önkormányzat
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A
beszámoló a fentiekben foglalt jogszabályi rendelkezések alapján meghozott
határozatok végrehajtásáról szólt.
A 105/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozattal a jelenlévő
képviselők hat igen szavazattal, egyhangúlag azt a döntést hozták, hogy
az Etyek, Ötház utca és környezetének
forgalomtechnikai beavatkozás első
lépcsőfokaként a következő forgalmi
rend alakuljon ki:
• az Ötház utcában a 473 hrsz.-ú
ingatlantól a lakópark felé egyirányú
forgalmi rend, melyet az első kereszteződés felold,
• a Pipacs közben az Ötház utcai
csomóponttól a Kender utca irányába
egyirányú forgalmi rend,
• a Kökényes utcában az Ötház utcai
csomóponttól egyirányú forgalmi rend,
• a Pipacs utca-Ötház utca csomópontban kétirányú kötelező haladási
irány tábla a Pipacs utca irányából
közlekedve: a Pipacs köz felé és a Kökényes utca felé,
• a Kender utcából a Pipacs közbe a
441 hrsz.-ú ingatlantól behajtani tilos.

A 106/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozattal a jelenlévő képviselők három igen, három nem szavazattal, tartózkodás nélkül úgy döntöttek, hogy nem kívánják értékesíteni az
Etyek 1544/1, 1544/2, 1544/3, hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.
Vagyonrendeletünk alapján az ingatlanokra értékbecslés is készült. Értékesítésre kijelölés esetén pályázati felhívás/
ajánlattételi felhívás került volna közzétételre, ami tartalmazza a pályázat benyújtási, bontási és elbírálási határidőit
és minden olyan információt, melyre az
ingatlanokkal kapcsolatban érdeklődők
pályázatukat/ajánlatukat megtehették
volna. Az ingatlanok vételára a 2021.
évi költségvetés bevételi, felhalmozási
előirányzataként betervezésre került.
A 107/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozattal a jelenlévő képviselők hat igen szavazattal, egyhangúlag
azt a döntést hozták, hogy felkérik az
Etyeki Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar
Kézilabda Szövetséghez a 2017/18. évi
sportfejlesztési program meghosszabbítására az etyeki sportcsarnok beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében.
A 108/2021. (VI.24.) képviselő-testületi határozattal a jelenlévő képviselők hat igen szavazattal, egyhangúlag
úgy döntöttek, hogy az önkormányzat
nyújtson be pályázatot a „Külterületi helyi
közutak fejlesztése”, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra az Etyek Nagyközség
Önkormányzat tulajdonában álló 0117/1
(Sánc u. folytatásában) és 089 hrsz.-ú
(Sóskúti út) utaknak a határozat 1. mellékletében megjelölt szakaszainak megépítésére, felújítására. A két útszakasz
az előkészítés előtt álló Etyek-Dávidmajor-Herceghalom, ill. a Vereb-Vál-GyúróEtyek utakra biztosítana csatlakozást,
csökkentve ezzel Etyek átmenő forgalmát. A határozatban felhatalmazást
kapott a polgármester, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges dokumentumok összeállításáról gondoskodjon, és
a pályázatot benyújtsa.
Önkormányzat
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Etyeken történt

Dávidmajori buli
A július közepén megrendezett Dávidmajori Családi Napon gyermek és
felnőtt együtt játszott, így garantált volt
a folyamatos gyerekzsivaj, móka és
kacagás. Mindenkinek szüksége volt
már a napi megfeszített munka mellett
a kikapcsolódásra, közös élményekre.
Rengeteg izgalmas program biztosí-

totta a folyamatos jókedvet. Számos
lehetőség kínálkozott a gyermekeknek
és szüleiknek is a kikapcsolódásra.
A rendezvény egy közös ebéddel kezdődött. Miután minden pocak megtelt
Bilu Néni híres paprikás krumplijával
és a hozzá illő friss ropogós kenyérrel,
savanyússággal, elég erőt gyűjtöttek
az apróságok ahhoz, hogy a tűzoltóság jóvoltából 13 órakor kezdődő habpartyn huncut buborék-manócskákká
változzanak. Lovaskocsizás után meghallgathattuk a deDettee és a Pingvinek akusztikus triót, akik igyekeztek
még színesebbé tenni napunkat. A
siker nem maradt el: fantasztikus perceket tölthetett el minden jelenlévő az
előadást hallgatva.

Az egész napos bohócműsor, népi
játszóház és ugrálóvár által nyújtott élményt tovább fokozta a délutáni bábjáték csodája. Örömteli, harmonikus
pillanatokat élhettünk meg, amikor
a gyermekek csillogó kis szemekkel,
nagy mosollyal az arcocskájukon próbálták egymást megelőzve beazonosítani a felbukkanó figurákat, melyek
a szerepjáték, a dalok és mondókák
segítségével életre keltek.
Az esti buli hangulatot a Party Arts
zenekar biztosította. A ’60-’80-as évek
igényes, táncolható, közismert retro

tánczenéit játszották el nekünk.

Sport és egészség
2021. június 26-án, szombaton került
megrendezésre először és reméljük
nem utoljára az Etyeki MTB és Terepfutó Challenge, az Etyeki egészség- és
családi nappal egybekötve. Az érkező
vendégek a Látogatóközpontban különböző orvosi vizsgálatokon vehettek
részt, kipróbálhatták a különféle illóolajoknak a sportolásra gyakorolt jótékony
hatását. A gyermekeket kézműves játékok várták, a bátrabbak mászófalon
is megmérettethették bátorságukat.
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt hűsítő és remek játéknak bizonyult a Bicskei Tűzoltóság által biztosított habparty.
A program során több szolgáltatóval találkozhattak a látogatók, a szervezők célja az volt, hogy bemutassák
az érkezőknek a helyi borászatokat,

vendéglátó egységeket, szolgáltatásnyújtókat.
A versenyzők különböző kategóriákban indulhattak: a verseny reggel
a futók rajtjával indult negyed-, illetve
félmaraton kategóriákban. A futók beérkezését követte a biciklis rajt. A bringás versenyszámoknál 30, illetve 60
km-es távokat kellett teljesíteni.
A verseny célja a családok megszólítása is volt, így megrendezésre került

a családi futam is: egy rövidített, 10
km-es táv teljesítése volt a cél biciklivel a család aprajának-nagyjának.
A közel kétszáz induló között találkozhattunk külföldi nevekkel is, a
Master 2 férfi kategória győztese –
egy hajszállal Adorján Bence előtt –
a francia Geoffroy Lequatre lett, aki
a korábbi Tour of Britain nyertese. A
program az eredményhirdetéssel fejeződött be, a legügyesebb kicsiket
etyeki szörppel jutalmazták, a felnőtt
kategóriában dobogós helyezést elérő
indulók etyeki borokat nyertek.
Dr. Zsoldos Renáta
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PÉNZKERESET OTTHONI MUNKÁVAL!
Különféle termékek csomagolása
és egyebek elérhetőségei
érd:
www.audiopresshungary.oldalunk.hu
(ügyfélszolgálat: +36 20 910 4517
4517))

SIMA SÜTI
Cukrászműhely

Születésnap, céges rendezvény,
esküvő, házassági évforduló vagy vendégség?
Mi szívesen sütünk Ön helyett.
•
•
•
•
•

egyedi dísz- és formatorták
teasütemények
sós aprósütemények
kekszek
szendvicsek

•
•
•
•
•
•
Sóskúton és Pusztazámoron házhozszállítást is vállalunk,
az óvodába és az iskolába ingyenesen szállítunk.

Telefon: +36 30 244 0013
Cím: 2038 Sóskút, Fő utca 34.
E-mail: simasuti2018@gmail.com
www.facebook.com/Sima-Süti

Termelői gyümölcsvásár Sóskúton!
• Kajszibarack
• Őszibarack

• Meggy
• Szilva

Befőzni vagy frissen, nagyobb mennyiségben is!
Az aktuális kínálatról és a nyitvatartásról érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Sóskút Fruct Kft.
Tel.: +36 30 240 3483, 06 23 348 177 | 2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu | facebook/Sóskúti Kertecske

