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Anyakönyvi hírek Búcsú

Köszöntjük Etyek május-június hónap-
ban született tizenhárom legifjabb la-
kóját és szüleiket. Sok erőt, egészséget, 
boldogságot, csodálatos jövőt kívánunk 
a csöppségeknek és családjuknak!
„Azért, mert szerettek, jöttem a világra,
 Lettem új fény, csillag, szülők boldogsága. 
Szeressetek mindig, igaz szeretettel,
 A kincsetek vagyok: kicsi kincs, de ember.”

(Ismeretlen szerző)

Május-június hónapban harminchárom 
pár döntött úgy, hogy összekötik életüket 
és házasságot kötnek településünkön, 
Etyeken.
„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig.”

(Madách Imre)

Május-június hónapban öt esetben vet-
tünk búcsút egy családtagunktól, bará-
tunktól, volt kollégánktól, szomszédunktól.  
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek…
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben.”

(Juhász Gyula)

A búcsú eredeti neve „elen-
gedés” volt. Ez azt fejezte ki, 
hogy Isten az egyház által elen-
gedi az „ideigtartó” büntetést. A 
magyar „búcsú” kifejezés arra 
utal, hogy az ember búcsút 
vesz a rá váró büntetéstől, Jé-
zusnak az egyház révén közve-
tített kegyelme által. 

A búcsú kapcsolódhat a temp-
lomok védőszentjének évente 
megtartott emlékünnepéhez is. 
A katolikusoknál évszázadok óta 
nagy ünnepnek számít a temp-
lom védőszentjének napjához 
legközelebbi vasárnap tartott 
búcsú. Etyeken Sarlós Boldog-
asszonynak szentelték a temp-
lomot, s a település e napon 
tartja hagyományosan a búcsút. 

A búcsú az idegenbe szakadt 
rokonok hazalátogatásának és 
találkozásának rendszeresen 
ismétlődő alkalma is. A vasár-
nap nagymisével kezdődött, az 
elszármazottak és kitelepítettek 
ilyenkor igyekeztek hazatérni. 
Napjainkra változtak ezek a szo-
kások, de a katolikus egyházköz-

ség évről-évre méltón ünnepli 
Etyeken Sarlós Boldogasszony 
napját. Idén a pandémia utáni 
első alkalommal Etyek Nagyköz-
ség Önkormányzata július első 
hétvégéjén a bitumenes pályán 
tartotta a hagyományos Búcsút 
sokszínű kulturális programmal, 
kézműves kirakodóvásárral, 
bállal, közös ingyenes vacsorá-
val, valamint a szentmise után 
közösen elfogyasztott ebéddel 
megvendégelve a rendezvény 
résztvevőit. A rendezvénysá-
torban archív fotók idézték fel 
a régi etyeki búcsúk, esküvők, 
hagyományőrző rendezvények 
hangulatát.

Debreceni Csaba Attila

Programajánló
Július Rendezvény Helyszín Szervező, közreműködő

18-22 H-P Napközis tábor Molnár Béla Sportcentrum Etyek Nagyközség Önkormányzata, Etyek Se.,  
Etyeki Jótündérek Egyesület

25-29 H-P Napközis tábor Molnár Béla Sportcentrum Etyek Nagyközség Önkormányzata, Etyek Se.,  
Etyeki Jótündérek Egyesület

Augusztusi előzetes:

1-5.  H-P Gyermektábor Magyar-kút Könyvtár Etyeki Református Missziói Egyházközség

1-5 H-P Focitábor Molnár Béla Sportcentrum Etyek Nagyközség Önkormányzata, Etyek Se.

7. V Táborzáró istentisztelet Látogatóközpont Etyeki Református Missziói Egyházközség

8-12 H-P Focitábor Molnár Béla Sportcentrum Etyek Nagyközség Önkormányzata, Etyek Se.

12. P AKUSZTIK - Etyeki Piknik 12 Gasztrosétány ROXER Produkció, Etyek Nagyközség Önkormányzata

20. Szo 11.00 órakor Ünnepi Szentmise Etyeki Sarlós Boldogasszony-templom Római Katolikus Egyházközség

 12.00 órakor Államalapítás Ünnepe – 
megemlékezés, új kenyér megáldása Magyar-kút Etyek Nagyközség Önkormányzata, 

Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

27. Szo 20.00 órától éjfélig Nyárzáró buli Körpince Etyek Nagyközség Önkormányzata, Etyeki fi atalok 
csoportja 
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Mentett Fények
Az Etyeki Műhely egy sokszínű kulturális hely-
szín. Eredetileg Csókos Varga Györgyi és Csákvári 
Nagy Lajos képzőművész házaspár és gyerme-
keik otthona, alkotó tere volt. A Műhely 2021-ben 
megújulva nyitotta meg kapuit a nagyközönség 
előtt.

A közelmúltban meghitt és bensőséges tárla-
ton láthatta a közönség Nagy Fülöp fényképeit és 

kisfi lmjeit az Etyeki Műhelyben a Mentett Fények – Családom története képek-
ben című kiállítás megnyitóján. Fülöp a művészcsalád hetedik gyermeke és do-
kumentaristája. Fényképein az Etyeki Műhely hőskorát, a régi Etyeket, Erdélyt és 
még távolabbi tájakat, embereket örökített meg. A tárlat egy sajátos időutazás, 
amely személyes perspektívából tárja elénk a régi Műhely világát.

A fotókon fi lmszerűen peregnek az 
események, előttük állva szinte halljuk a 
távoli hangokat, a gyerekzsivajt, az önfe-
ledt nevetéseket és az alkotás csendjét…

Egy családregénynek lehetünk tanúi, 
ezek a fotók a múlt mozaikdarabkái.

„Nagy Fülöp fotográfi ái évtizedeken 
átívelő, fotóregényszerűen mesélő alko-
tások a művész környezetéről, családjá-
ról, melynek legtöbb tagja szintén alkotó 
ember. A képeket végignézve átélhetjük, 
milyen is lehet felnőni egy nagy családban, melyben a művészet, az alkotó mun-
ka nemcsak kivételes napokon jelenik meg, hanem a mindennapok természetes 
részét képezi.” – írta Lantos P. István (Denhoda), a kiállítás kurátora.

A kiállítást Deme Tamás PhD egyetemi docens, művelődéskutató ajánlotta a 
közönségnek, kiemelve: Fülöp fotói képekkel mesélő tükrök, Közép-Európai tör-
ténelmünk tükrei. A fotók, fi lmek látványát a zene tette teljessé Molnár Balázs 
furulya, Molnár Ilona koboz, ének és Nagy Bence dob muzsikájával.

Dr. Zsoldos Renáta

Mozaik Alkotótábor
Az Etyeki Műhely szervezésében jú-
nius 20-24. között rendezték meg a 
Mozaik Alkotótábort 7-14 éves kor-
osztály számára. A szövőműhelyt 
Lakatos Lilla, a textilműhelyt Nagy 
Dóra, az Üvegműhelyt pedig Nagy 

Anna Stefánia vezette. Az egyhetes 
tábor játszóházzal és a gyermekek 
alkotásaiból rendezett kiállítással 
zárult.

Fotók: Adrienn V. Thomas
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Hangulatképek rendezvényeinkről
Ünnepi megemlékezés, kiállításnyitó, egészségügyi 
előadás, tanévzáró, rockkoncert és DJ - ízelítő 
és válogatás képekben az elmúlt hetek sokszínű 
programjaiból.

Trianoni megemlékezés

Pedagógusnap

Tanévzáró

Előadás az időskori reumatológiai betegségekről 

Deák Bill Gyula koncert a Kilátónál

Körpince DJ

Búcsú

Vesszőfonó szakkör kiállítása
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Erdélyi körutazás, 
csíksomlyói zarándoklat

Június első hétvégéjén Tessely Zol-
tán országgyűlési képviselőnk szer-
vezésében erdélyi körutazáson és a 
csíksomlyói zarándoklaton vehettem 
részt, amelyen Pannónia Szíve min-
den települése képviseltette magát.

Június 2-án a késő esti órákban 
indultunk, s reggel 7 órakor már Ko-
lozsváron voltunk. A Szent Mihály 
templom, Mátyás király lovas szobra, 
szülőháza és a korabeli óvárosi épüle-
tek megtekintése után a Gyimesi-szo-
roson áthaladva érkeztünk Gyimes-
bükkre, az Ezeréves Határhoz. A vas-
úti őrház, a Rákóczi-vár kilátója és a 
Kálvária páratlan élményt nyújtottak.

Kényelmes és színvonalas szállá-
sunk Tusnádfürdőn volt, ahol nagy 
szeretettel fogadott bennünket a tele-
pülés polgármestere, természetesen 
egy tányér fenséges csorba levessel. 
Ezúton is nagy köszönet az igényes 
ellátásért.

Június 4-én a Székely Fogadóból 
reggeli után indultunk a csíksomlyói 
zarándokútra. Rövid autóbuszos uta-
zást követően gyalogosan mentünk 
a Csíksomlyó kegytemploma előtt, 
fel a Kissomlyó-hegy és Nagysom-
lyó-hegy közötti nyeregbe.  A búcsú 
idei mottója: Pax et bonum: Béke és 
jóság! A veszprémi érsek lélekemelő 
misét celebrált, melynek fő mondani-
valója az volt, legyünk békességszere-
tő, jóakaratú emberek, hogy a világnak 
legyen jövője és reménye. Az esemény 
legmeghatóbb pillanatai voltak, mikor 

a hegynyeregben a több, mint 350.000 
ember egyszerre énekelte a pápai, a 
magyar és székely himnuszt. Teljes 
feltöltődést nyújtott a zarándoklat, így 
meg sem éreztük, hogy oda-vissza 15 
km-t tettünk meg örömmel és fárad-
hatatlanul! 

Sokan nem először vettünk részt 
a zarándoklaton, de ezt az élményt 
megélni kell, elmesélni nem elég, s ta-
lán nem is lehetséges!

A nemzeti összetartozás napjának 
megünneplése okán az esti órákban a 
Csíki Határ Fogadóban élőzenés par-
tival egybekötött vacsorán vehettünk 
részt, ahol mindenki nagyon jól érezte 
magát. Még vendéglátónkat, a tus-
nádfürdői polgármester urat is meg-
táncoltattuk, s természetesen arra is 
koccintottunk, hogy Magyarország 
1-0-s győzelmet aratott Anglia ellen a 
Nemzetek Ligájában. Másnap reggeli 
után Csíkkozmán keresztül a 878 m 

magasan fekvő történelmi emlékhely-
re, a Nyerges-tetőre mentünk, ahol 10 
órakor a Pannónia Szíve kopjafa fel-
állítására és megáldására került sor. 
A hely szelleme, az emelkedő tetejéig 
két-két sorban elhelyezkedő rengeteg 
emlék-kopjafa, a kerek kopjafa-te-
mető, az iskolai és egyéb turistacso-
portok, magánszemélyek emléktáblái 
mind-mind mély nyomot hagytak a 
szívünkben. Felejthetetlen percek és 
órák voltak ezek! Lent az emlékműnél 

óriási nagy kört alkotva énekeltük el a 
hősök tiszteletére a magyar és székely 
himnuszt.

Ezen megható pillanatok után a 
csíkszentsimoni modern és korszerű 
Csíki Sörgyárba vezetett utunk, ahol 
idegenvezető előadása mellett szűret-
len és málnasörrel kínáltak bennünket. 
A gyár dolgozói hihetetlen vendégsze-
retetről tettek tanúbizonyságot, ezért 
képviselő úr egy Pannónia Szíve kiad-
ványt hagyott emlékül az idegenveze-
tőnek.

Délután már a román kupagyő-
zelmet aratott Sepsi OSK labdarúgó 
csapatának stadionját csodálhattuk 
meg, ahol szintén nagy vendégszere-
tettel fogadtak bennünket. Csodálatos 
volt látni a standiont övező rendet, a 
piros-fehér-zöld virágokkal teli körfor-
galmakat. Ezt követően Sepsiszent-
györgy belvárosával ismerkedtünk, 
majd a fenséges székely ételeket és 
italokat tartalmazó búcsúvacsorára 
érkeztünk szálláshelyünkre. Az este 
folyamán kisebb izgalmat okozott, 
hogy medveriasztást kaptunk a te-
lefonjainkra, melyben tájékoztattak, 
hogy a közelünkben medve tartózko-
dik, ne hagyjuk el a szálláshelyünket.

Június 6-át sem éltük meg páratlan 
élmény és meglepetés nélkül, mert 
Vajdahunyad-várát is megcsodálhat-
tuk. A várat most renoválják.

Egész utunk tökéletes volt és ve-
lünk volt a Gondviselés is. Valamennyi 
utastárs nevében köszönjük Tessely 
Zoltán képviselő úr szervezésében 
és vezetésével nyújtott felejthetetlen 
utunkat. Kívánunk jó egészséget, erőt 
a további munkához!

Fischer Józsefné Wlach Mária
nyugdíjas pedagógus
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Az etyeki szőlőre és borra épülő
turizmus továbbfejlesztéséért

Magyar-kút: Orbán Viktor miniszterel-
nök 2022. július 1-től nemzeti bormar-
ketingért felelős kormánybiztossá ne-
vezte ki Rókusfalvy Pál borászt, kom-
munikációs szakembert, aki 1999-
ben alapította etyeki vállalkozását, a 
Rókusfalvy Birtokot, majd a Fogadót. 
Kiváló csapatával mára borászati és 
- népszerű etyeki rendezvényeinek 
köszönhetően - turisztikai tevékeny-
ségével is országos ismertségre tett 
szert. Váratlanul érte a felkérés? 

Rókusfalvy Pál: Borszakmai ese-
ményeink révén több, mint tíz éve 
foglalkozunk közvetlenül bormarke-
tinggel. Ezek az események hatékony 
eszmecserélő felületei a szőlő-bor 
ágazatnak, sok követendő hazai és 
nemzetközi példát mutatnak és ter-
mészetesen egyúttal számos hiá-
nyosságra, problémára is rávilágíta-
nak. A jól működő rendezvényeket 
erős kommunikációs tevékenység is 
kísérte, így természetes, hogy a szak-
mában sokakat elértünk a konferen-
ciák üzeneteivel, vagy akár konkrét 
fejlesztési javaslatainkkal kormány-
zati szinten is. Felkérést kaptunk arra, 
hogy dolgozzuk ki a konkrét fejlesztési 
javaslatunkat, ami jó fogadtatásra lelt, 
így maga a kinevezés – ami rendkívül 
megtisztelő és a munkánk elismeré-
sének tekintem azt - már nem ért vá-
ratlanul. 

Magyar-kút: Etyek számára külö-
nösen fontos, hogy a szőlőre és bor-
ra épülő turizmus további fejlesztését 
egy helyben működő vállalkozó segít-
heti majd.

Etyek Nagyközség Önkormányza-
ta 600 millió Ft értékben nyújtotta be 

TOP Plusz 1.1.3-21 kódszámú, a helyi 
és térségi turizmusfejlesztésre vonat-
kozó pályázatát Etyek központjának 
rendbetételére, amelynek keretében 
a Látogatóközpont továbbfejlesztése, 
parkolója, a bitumenes pálya megújí-
tása, a pékség melletti parkoló, vala-
mint a Svábház előtti találkozótér, park 
és mikrokertek kialakítása valósulna 
meg. Emellett 3 milliárd Ft-os fejlesz-
tési cél a pezsgőfeldolgozó üzem lét-
rehozása, amely lehetővé tenné mo-
dern technológiák felhasználásával az 
Európai Unió által már engedélyezett 
Etyeki Pezsgő hatékony és minőségi 
készítését, forgalmazását.

Hogyan látja ezeknek a nagysza-
bású turisztikai fejlesztési elképzelé-
seknek a megvalósítását? Mit ígérhet 
a település számára az elkövetkező 
évekre? – kérdeztük a kormánybiztos-
tól.

Rókusfalvy Pál: Az én feladatom az 
országos és nemzetközi szintű bor-
kommunikáció koordinálása lesz, de 
nem csupán lokálpatriótaként (talán 
nevezhetem magam annak) örülök az 
ilyen irányú fejlesztéseknek, hanem 
azért is, mert pontosan látom (és az 
elmúlt évtizedek munkája ezt igazolja 
is), hogy az önazonos, hiteles identi-
tásra épülő borturisztikai fejlesztések, 
attrakciók nagyon hatékony eszközei 
mind a szőlő-bor ágazat, mind pedig 
a nemzetgazdaság erősítésének. A 
pezsgő pedig Etyek múltja, jelene és 
jövője; HAJRÁ ETYEK!

Ezúton gratulálunk Rókusfalvy Pál-
nak kormánybiztosi kinevezéséhez! 
Munkájához sok sikert kívánunk, bízva 
abban, hogy érdekérvényesítő munká-
ja eredményeként sikerül Etyekért és 
az etyekiekért összefogva megvalósí-
tani a fenti elképzeléseket! 
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Fotó: Németh András Péter - Szabad Föld
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Sikeres évet zárt a Törley 2021-ben

A százalékban kimutatható növeke-
dések mellett számos sikert köny-
velhetett el a Törley Pezsgőpincészet 
a tavalyi évben. A Hungaria pezsgők 
szárnyalása 2021-ben is folytató-
dott, a termékcsalád eladási számai 
felülmúlták minden várakozásunkat. 
Hungaria Extra Dry Rosé pezsgőnk a 
Hungaria családban a második legke-
resettebb termékké vált.

Biztosan hozzájárult az is, hogy 
zsinórban harmadszor díjazták az 
Effervescents du Monde versenyen 
aranyéremmel, és szintén három al-
kalommal bekerült a verseny TOP 10 
pezsgője közé.

A Törley pezsgők nyáron új külső-
vel jelentek meg, modern, letisztult 
design-nal várják, hogy a fogyasztók 
asztalára kerüljenek. A portfólióban 
is történt változás, a Transvasée el-
járással készült Törley pezsgők már 
kizárólag Tokaji termőterületünkről 
származnak.

A különleges termék különleges 
külsőt is kíván.  Átlátszó, fi gyelemfel-
keltő formájú palackja kiválóan illik a 
zamatos pezsgőkhöz. Édes és Brut 
kategóriában is megkóstolhatják a fo-
gyasztók, ahogy újragondoltuk a To-
kaji pezsgőnket.

A 2021-es évben a Törley Pezsgő-
pincészet megközelítőleg 5,4 %-kal 
több pezsgő-kategóriában elszámolt 

terméket értékesített, mint az azt 
megelőző évben. A belföldi piacon 
8,3%-kal növekedett az eladott termé-
kek mennyisége. A magasabb árka-
tegóriájú termékek értékesítése olyan 
mértékben emelkedett 2021-ben, 

hogy nemcsak a 2020-as, hanem az 
elmúlt 5 év mindegyikét túlszárnyalta. 
Borértékesítésünk 2021-ben tovább 
növekedett (+4,1 %). 

Törley Pezsgőpincészet

Találd ki, Etyek mely részén készült a fotó!
A megfejtéseket a szerkesztőségbe, a képre és hónap-
ra 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 június havi játék megfejtése: a Kálvária 2. stációja
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A rovat témáinak sorában vizsgáljuk 
meg az ember életének egy nagyon el-
lentmondásosan megítélt anyagcso-
portját, a műanyagokat! Már a neve is 
sokatmondó: műanyag. Olyan anyag, 
ami nem igazi? De, teljesen valóságo-
sak, csak anyaguk művi úton készül. 
Valójában olyan mesterségesen létre-
hozott, ismétlődő részekből álló nagy 
szerves molekulák, un. polimerek al-
kotják, amelyeket a természet nem is-
mer. Léteznek persze természetes po-
limerek is, ilyenek pl. a fehérjék, vagy 
éppen a fa és a papír cellulóz rostjai, 
de kb. 150-200 évvel ezelőtt az ember 
elkezdett először véletlenül, aztán már 
tudatosan új, addig nem ismert szin-
tetikus polimereket gyártani.

Az egyik első, nagyobb mennyiség-
ben gyártott szintetikus anyag a kő-
szénkátrányból előállított bakelit volt. 
Jó mechanikai és víztaszító tulajdon-
ságai miatt gyorsan népszerű lett mind 
az iparban, mind a háztartásokban. 

A XIX. század második felében so-
kan úgy tekintettek a műanyagok meg-
jelenésére, hogy ez lesz az az anyag, 
ami megmenti a természet kizsákmá-
nyolt értékeit, hiszen pl. ki lehetett vál-
tani vele az eredetileg elefántcsontból 
készült billiárdgolyókat, ezzel kétségte-
lenül sok elefánt életét megmentve.

A vegyészet bővülő ismeretei, az 
ipari forradalom, a világ népességé-

nek robbanásszerű növekedése és 
a világháborúk hadiiparának igénye 
együttesen azt eredményezték, hogy 
egyre több, és egyre többféle műanyag 
készült az elmúlt évtizedekben. Se-
gítette a műanyagipar fejlődését az 
olajipar fejlődése is, így ma már szinte 
csak földgázból és kőolajból készül-
nek azok a műanyagtárgyak, amelyek 
hétköznapjainkban körülvesznek.

Máig az emberiség kb. 10 milliárd 
tonna műanyagot gyártott, és ennek 
a felét az elmúlt 20 évben állította 
elő. Ezeknek a nagy része most is itt 
van körülöttünk, hiszen a természe-
tes anyagkörforgásban nem vesznek 

részt, azaz a műanyagok zöme nem 
bomlik le. A környezetben felhalmozó-
dó hatalmas mennyiségük mára meg-
oldhatatlan környezeti problémák elé 
állítanak bennünket.

De mielőtt teljesen elítélnénk, 
mondjuk ki, hogy ma már nem tud-
nánk élni nélkülük. Bárhová nézünk, 
műanyag vesz körül bennünket. Csak 
nézzünk körül a hűtőnkben, a laká-
sunkban, az építőipar alapanyagai 
között, az autónkban, vagy a ruhás-
szekrényünkben. Műanyaggal cso-
magolunk, abból készülnek a játékok, 
és műanyaggal szigeteljük a házain-
kat. De a modern gyógyászat is el-
képzelhetetlen műanyag fecskendők, 
csövek, tasakok, protézisek nélkül. 
Nem vitás, hogy hasznos, jó tulajdon-
ságú anyagok.

Tehát nincs más választás, meg 
kell tanulnunk együtt élni velük, és 
úgy használni azokat, hogy az végül 
ne jelentsen végzetes terhelést a kör-
nyezetre. A lényeg az, hogy ne legyen 
belőlük „örökéletű szemét”.

Ebben igyekeznek majd segítséget 
nyújtani a cikksorozat további részei, a 
műanyagok felismerhetőségét, lebont-
hatóságát, újrafelhasználását, hasz-
nálatának egészségügyi szempontjait 
részletezve.

Palotai Zoltán

Műanyagok mindenütt 1. rész
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Összefogtak az etyeki önkéntes 
örökifjak, hogy a népszerű „Virágos 
Magyarországért” környezetszépítő 
versenyprogram keretében elnyert 
első helyezés díjából vásárolt park-
növényeket elültessék a Molnár Béla 
Sportcentrum területén.

A fotók tanúsága szerint az ősszel 
beszerzett növények gyönyörűen át-
teleltek, így a beültetés után a dísz-
bokrok, cserjék és az illatos virágú 
örökzöld lonc tovább gyarapítják a 
gyönyörű virágos területeket Etye-
ken.

Elnézve az örökifjak fáradhatatlan 
munkáját, az fogalmazódott meg 
bennem: milyen jó lenne, ha környe-

zetünk szépítése érdekében a fi ata-
labb korosztályból is minél több ön-
kéntest megnyerhetnénk. 

Várjuk jelentkezésüket! HAJRÁ ÖRÖK-
IFJAK, HAJRÁ FIATALOK, HAJRÁ ETYEK! 

Kattra Judit

Dísznövények a Sportcentrumban 

A magyar kertészeti irodalom 
alapműve Lippay János fe-
rences atya 1664-ben meg-
jelent híres Posoni kert című 
műve, amelyben ezt írja: „…
mert vallyon mi lehet e vilá-
gon hasznosabb az ember-
nek, mint egészségének oltal-
mazása, vigasztalása a kerti 
munkában”.

Szerencsére mi magyarok 
azóta is nagy gonddal ápoljuk 
természeti környezetünk vál-
tozó színpadát.

Etyek egyik leghíresebb tu-
risztikai látványosságát a települést 
körbeölelő csodálatos szőlészetek 
nyújtják.

Etyek belterületeinek gondozottsá-
ga, a településkép színvonala az el-
múlt évekig nem volt szinkronban az 
ápolt szőlőültetvényekkel, azonban az 
új önkormányzati vezetés az úthálózat 
felújításával mintegy kínálta a lehető-
séget arra, hogy a megszépült belte-
rületi utak mentén virágok ültetésével 
tegyük színesebbé a közterületeket.

Önkéntesek egész hada állt munká-
ba, ültették és gondozták a virágágyá-
sokat, amelyhez Zólyomi Tamás pol-

gármester minden anyagi támogatást 
és erkölcsi segítséget megadott. A ta-
valy őszi virágültetést az Etyeki Jótün-
dérek Egyesület és a Német Hagyo-
mányőrző Egyesület pályázatán nyert 
támogatással oldottuk meg.

Ebben az évben viszont az önkor-
mányzat alkalmazottai már nemcsak 
a nagyobb füves területeket, hanem a 
virágágyásokat is gondosan ápolják. 
De nemcsak a zöld és virágos közterü-
letek fontosak Etyek életében, hanem 
a kertészeti kistermelésben sajátos és 
fontos szerepet betöltő családellátó 
házikertek is. 

Akinek módjában áll, hogy 
családjának megtermelje a 
zöldségeket, annak minden fel-
tétel adott településünkön eh-
hez a tevékenységhez. Számta-
lan helyen ápolnak a szépkorúak 
csodálatos kertet, ellátva csa-
ládjukat az összes friss zöldség 
és gyümölcs szortimentjével. 
Zsigerből ismerik a szaporítás 
minden csínját, legyen az virág, 
cserje vagy örökzöld. Ők Etyek 
„zöldujjú” gyöngyszemei.

A magas zöldségárak miatt 
az elfoglalt fi ataloknak egy-

egy magasított ágyásban ajánlott be-
lefogni a kertészkedésbe, bevonva a 
gyermekeket is, akik így folyamatosan 
megismerkedhetnek az élő növények 
fejlődésével és természeti ritmusával.

Közkívánatra szeretnénk egy évelő 
növényekből álló nagyobb virágágyást 
komponálni, így ősszel a felajánlott ked-
venc virágtövekből színesítenénk Etyek 
közterületét.

Mécs László költő egy kedves versé-
ből idézve: „Vadócba rózsát olts, hogy 
szebb legyen a föld”.

Erre buzdítok mindenkit!
Ács Józsefné (Gabi)

Zöldujjú gyöngyszemek
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BRINGÁS VÁNDORTÁBOR

Etyek Nagyközség Önkormányzata idén is 500 gyer-
meket táboroztat az Aktív Magyarország programnak 
köszönhetően. Korábban a Molnár Béla Sportcentrum-
ban szerveztük a tábort, de a hamarosan kezdődő, új 
élőfüves pálya építése miatt idén az iskolában fogad-
tuk a táborozókat.

Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi 
Általános Iskola
Tanévnyitó napja: 2022. szeptember 1-jén 8.00 órakor

Ügyeleti napok a nyári szünetben: július 27., augusz-
tus 10., 24. 9.00 órától 13.00 óráig.

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda
2022. július 25-től augusztus 19-ig zárva tart. 

Első nevelési nap: 2022. augusztus 22.

Magyar-kút Könyvtár
Július 22–augusztus 6. között zárva tart. Nyitás au-
gusztus 9-én.

Katolikus Egyházközség hírei

2022. július 11-15. között az alsós hittanos gyermekek hit-
tantáborban vettek részt a plébánián.

Református hírek

Lekonfi rmáltak a református fi atalok

Idén Pünkösdvasárnapra esett a református fi atalok konfi r-
mációja a helyi egyházközségben. Az ünnepi alkalmon öt diák 
tett bizonyságot az Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. 

A konfi rmandusok egy évig tartó felkészítésen vettek részt 
heti egy alkalommal, ahol a Heidelbergi Kátét, református egy-
házunk hitvallását tanulmányozták a lelkipásztor vezetésével. 
A konfi rmáció kettős célja az, hogy egyrészt alapos ismerete-
ket sajátítsunk el Istennel, a Bibliával és hitvallásainkkal kap-
csolatban, másrészről pedig, hogy hitet nyerjünk, vagy hitünk-
ben megerősödjünk. A felkészítő végén, a konfi rmandusok 
bizonyságot tesznek az elsajátított ismereteikről egy fogada-
lomtétel keretében. Majd a bennük lévő hitről – reménysége-
ink szerint – egész életükben folytatják ezt a bizonyságtételt a 
gyülekezet közösségében és a hétköznapi életben.

Ha Isten is éltet bennünket, idén szeptembertől indul el az 
új felkészítő csoport. Örömmel várjuk a 8. osztályos, vagy 
idősebb gyermekek jelentkezését. Természetesen a fel-
nőttek számára is lehetőség van erre egy külön menetrend 
alapján. Jelentkezésüket szeretettel várja a lelkipásztor.

Állandó alkalmaink:
Istentisztelet: vasárnap 10 órakor a Látogatóközpontban.
Bibliaóra: szerdán 18 órai kezdettel a gyülekezeti terem-

ben.

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2022. 
(V.31.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyta 2021. 
évi költségvetésének végrehajtását. Eszerint az önkormány-
zat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi ki-
adási főösszegét 900.705.506 forintban, bevételi főösszegét 
1.886.643.636 forintban állapította meg. A felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson belülről 787.424.719 Ft-ban 
teljesültek, azaz ekkora összegben áll rendelkezésre európai 
uniós, és hazai fejlesztési támogatási forrás. A módosított 
előirányzatokhoz viszonyítva a kiadások 44,94 %-ra, a bevéte-
lek 94,13 %-ra teljesültek, a kiadások és bevételek egymáshoz 
viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek érté-
kelhető, a bevételek messze meghaladták a kiadásokat.

A Képviselő-testület 120/2022. (VII.7.) határozata értel-
mében a „Mini forgó-kotró beszerzése” tárgyában lefolyta-

tott érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás alapján 
településünk gazdagodhat egy újabb, Etyek közterületeinek 
rendbentartását, árok és közterület karbantartását szolgáló 
munkagéppel.

Elektromos töltőállomás létesül az etyeki kilátónál, mi-
után a Képviselő-testület 121/2022. (VII.7.) határozata 
alapján hozzájárulását adta a kilátó mellett elektromos 
autó töltőállomás és a hozzá kapcsolódó két parkoló, va-
lamint elektromos busz töltőállomás kialakításához. Ma-
gyarországon egyre több az elektromos autókat kiszolgáló 
töltőállomás. Etyek Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testülete is  kiemelt fi gyelmet fordít a környezetvédelem-
re, e döntésével is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás 
csökkentéséhez.

Önkormányzat

A feszület egy keresztény szimbólum, 
mely emlékeztet Jézus Krisztus  ke-
resztre feszítésére.

A közelmúltban több jóérzésű em-
ber háborodott fel azon, hogy az EON 
az Öreghegyi út végén, az Eperfás-Vá-
li út kereszteződésénél található fe-
szület közvetlen közelébe egy beton 
villany oszlopot helyezett el.

A jelenleg hatályos helyi rendeletek 
nem teszik lehetővé ezeknek a helyze-

teknek a megtiltását, nevezetesen azt, 
hogy egy ormótlan betonoszlop ékte-
lenkedjen egy keresztény feszület előtt.

A településkép védelméről szóló 
2/2019. (II. 15.) önkormányzati rende-
let sajnos megengedi a légvezetékek 
és villanyoszlopok ily módon történő 
létesítését. Lám, ennyire megfontolt 
és előrelátó volt az előző településve-
zetés, a fotón látható módon védték és 
óvták Etyek településképét.

Most gondolhatja azt a kedves ol-
vasó, hogy a regnáló polgármester 
miért nem módosította ezt a rendele-
tet, mielőtt az EON ezt a betonoszlo-
pot elhelyezte. A válasz egyszerű: az 
előző képviselő-testület sajnos nem 
volt hajlandó együttműködni a pol-
gármesterrel, nem végezték el a mun-
kájukat, szándékosan akadályozták a 
testület törvényes működését. A vég-
eredmény ötven évig itt marad velünk, 
hacsak az EON – tekintettel e szakrá-
lis jelképre – rá nem jön arra, hogy az 
általa elhelyezett betonoszlop cseppet 
sem párosítható sem funkcionálisan, 
sem esztétikailag kereszténységünk 
szimbólumával. 

Öröm az ürömben, hogy Etyek Nagy-
község Önkormányzatának az elkö-
vetkező két évben szándékában áll a 

település közigazgatási területén talál-
ható kőkereszteket, szenteket ábrázo-
ló szobrokat szakértői jogosultsággal 
rendelkező kőrestaurátor szakembe-
rekkel felújíttatni, amelyre 15 millió Ft 
összegű ajánlat érkezett be az önkor-
mányzathoz.

Dr. Bálint Attila

Önkormányzati döntések

A kereszténység szimbóluma

2022. július-augusztus   MAGYAR-KÚT   11Önkormányzati hírek



MEGHÍVÓ
Egy szívből jövő 
fesztiVál

A váli Bíbor Néptánccsoport ismételten megrendezi nagysike-
rű, immáron 10. jubileumi Váli-Völgyi Vigasságok rendezvényét, 
2022. augusztus 26-27-28-án Válon, a Szent István téren.
A rendezvény augusztus 26-án pénteken 18 órától az elmúlt évek 
Vigasságait képekben bemutató  kiállítás megnyitójával veszi kezde-
tét, majd külföldi néptánccsoportok bemutatkozásával és műsorával 
folytatódik a program, melynek zárásaként lengyel vendégeink kiful-
ladásig tartó táncház keretében minden érdeklődőt táncba hívnak.
Augusztus 27-én szombaton 13 órától térzenével kezdődik a viga-
dalom, majd a gólyalábasok káprázatos bemutatóját tekinthetjük 
meg. 14 órától a fellépők fergeteges felvonulásával fokozódik a han-
gulat, ezt követi a rendezvény hivatalos megnyitója, melyet Lengyel-
ország budapesti nagykövete nyit meg. A délután folytatásában a 
színes színpadi programoké lesz a főszerep (néptánc, társastánc, 
steptánc, ír tánc, hastánc). A legkisebbekről sem feledkezünk meg, 
így a gyermekeknek lesz körhinta, kézműves foglalkozások, népi já-

tékok, óriás játékok. A nap zárásaként tűzzsonglőr bemutatót cso-
dálhatunk meg, majd táncház várja a táncolni, mulatni vágyókat.
Augusztus 28-án vasárnap 13 órától a Dankó Rádió, Dankó Klub 
műsorának élő adás felvétele várja a nóta szerelmeseit a rendez-
vény helyszínére (Vál, Szent István tér).
Mindhárom napon büfé üzemel étellel és itallal. Augusztus 27-én és 
28-án a programok mellett a kézműves vásárban ismerkedhetnek a 
környék legkülönbözőbb mestereivel.
A belépés minden napon és programra díjtalan.
A részletes programtervről tájékozódhatnak a közösségi oldalain-
kon (Facebook: Váli-Völgyi Vigasságok, Bíbor Néptánccsoport), 
továbbá a Bíbor Néptánccsoport honlapján 
www.biborok.hu, valamint az írott sajtóban.
Minden kedves érdeklődőt 
sok szeretettel várunk!

Főbb támogatóink:


