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Anyakönyvi hírek Közérdekű információk

Köszöntjük Etyek májusban szüle-
tett két legifjabb lakóját és szülei-
ket! Sok erőt, egészséget, boldog-
ságot, csodálatos jövőt kívánunk a 
csöppségeknek és családjuknak!

„Mikor megszületik egy várva 
várt gyermek, az élet dolgai új ér-
telmet nyernek.

Apaszív, anyaszív dobban meg 
egy párban, új fénnyel ragyognak 
a világra hárman.”

(Ismeretlen szerző)

Tizenegy pár döntött úgy, hogy 
összekötik életüket és házasságot 
kötnek településünkön, Etyeken 
májusban. 

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

(Goethe)

2021. májusában három esetben 
vettünk búcsút egy családtagunk-
tól, barátunktól, volt kollégánktól, 
szomszédunktól.  

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

Morvayné dr. Sárközi Tünde 
háziorvos

36 (22) 223-005, 
36 (70) 248-8273, 
36 (30) 311-5401

Rendelési idő: hétfő, szerda: 12–16-ig, 
kedd, csütörtök: 8–12-ig, péntek: páros hé-
ten: 8–12-ig, páratlan héten: 12–16-ig

dr. Bárdosy Balázs
háziorvos

36 (70) 560-6494, 
36 (20) 481-4739

Rendelési idő: hétfő, szerda: 8–12-ig, kedd, 
csütörtök: 12–16-ig, péntek: páros héten: 
12–16-ig, páratlan héten: 8–12-ig

Gyermekorvos: 
dr. Juhász Katalin

36 (22) 223-070, 
36 (20) 987-2144

Rendelési idő: hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 
8-11-ig, szerda: 13-16-ig

Fogászat: 
dr. Walach Eszter 36 (20) 990-87-52 Rendelési idő: hétfő–szerda–péntek: 8:30–

14:30-ig, kedd–csütörtök: 13:00–19:00-ig

I. sz. Védőnői Körzet: 
Péterné Staudt Rita 36 (22) 223-966

Csecsemő-, gyermek- és ifjúságvédelmi ta-
nácsadás: kedd: 12–14-ig, nővédelmi és vá-
randós tanácsadás: kedd: 14–16-ig. 
Új várandós jelentkezése esetén időpont 
egyeztetés szükséges!

II. sz. Védőnői körzet: 
Erdeiné Perjés Noémi

36 (22) 223-966, 
36 (70) 323-1681

Csecsemő-, gyermek- és ifjúságvédelmi ta-
nácsadás: hétfő: 14–16-ig, nővédelmi és vá-
randós tanácsadás: csütörtök: 12–14-ig.
Új várandós jelentkezése esetén időpont 
egyeztetés szükséges!

Gyógyszertár 36 (22) 597-050 Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 8–18-ig, 
szombat: 8–13-ig

Biatorbágyi orvosi ügyelet 
(Biatorbágy, Mester u. 2.) 36 (23) 310-125 Hétfőtől péntekig: 16–8-ig 

szombat–vasárnap: non stop
Polgármesteri Hivatal 36 (22) 353-633
Körzeti megbízott rendőr: 
Farkas Dávid c.r.tőrm. 36 (20) 931-9835

Donkó Csaba c.r.ftzls. 36 (20) 323- 4885
Polgárőrség: Tóth Tamás elnök 36 (20) 935-0085
Posta 36 (22) 597-014 Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 8–16-ig
Etyeki Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 36 (22) 597-040

Magyar-kút Könyvtár 
és Művelődési Ház 36 (22) 353-618

Nefelejcs Német 
Nemzetiségi Óvoda 36 (22) 223-082

Segítő Kéz Szociális 
Alapszolgáltató Intézmény 36 (30) 661-3089

Ügyfélfogadás: hétfő: 8–16-ig, kedd: nincs 
ügyfélfogadás, szerda: 8–13-ig, csütörtök: 
13–16-ig, péntek: 8–12-ig

Gyepmester: Alpha Vet Kft. 36 (30) 390-1045

Bicskei Kormányablak 36 (22) 795-948 Hétfő–szerda–csütörtök: 8–18-ig, 
kedd: 7–13-ig, péntek: 8–12-ig

Hulladékszállítás: 
Depónia Nonprofi t Kft. 36 (22) 507-419

Szelektív hulladékszállítás:  (tiszta műanyag, papír hulladék, fém, karton italos doboz) 07. 15., 07. 29., 
üveghulladék:  07. 26.

Programajánló
JÚLIUS Rendezvény Helyszín Szervező, közreműködő

3. Szo Street Food Itália Öreghegy Öreghegyi sétány, pincészetek

Szo Búcsúbál  Látogatóközpont Etyek Nagyközség Önkormányzata

4. V
Etyek SE 75 éves évforduló, 
Sportnap

Molnár Béla Sportcentrum
Etyek Nagyközség Önkormányzata, 
Etyek SE

17. Szo Dávidmajori nap   
Etyek-Dávidmajor-
Klementinmajor

Etyek Nagyközség Önkormányzata

Szo Barackszüret Öreghegy Öreghegyi sétány, pincészetek

24. Szo Spanyol Fiesta Öreghegy Öreghegyi sétány, pincészetek

Szo
Szabadtéri zenei program 
és koncert 

Vörösmarty tér Etyek Nagyközség Önkormányzata        
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Tisztelt Etyekiek! Kedves Olvasók!

„Az újság akkor jó, ha hangjában meg-
halljuk a magunkét is.”

Esterházy Péter

Szeretettel fordulok Önökhöz újonnan 
alapított, Magyar-kút című kulturális 
és közéleti havilapunkban.

Kiemelten fontos számunkra minden 
Etyeki polgár támogatása és bizalma, 
hiszen szép álmaink, céljaink megvaló-
sítása összefogást igényel. Együtt meg 
tudjuk és meg fogjuk azokat valósítani.

Minden Etyeki lakosnak ismernie 
kell a közös értékeinkkel kapcsolatos 
legfontosabb információkat, annak 
érdekében, hogy egy irányba töreked-
jünk, ne pedig szerte-szét! Közös erő-
vel és egyetértésben tegyünk települé-
sünk fejlődése és saját életkörülményeink további javítása érdekében!

Ezen újságot részben pályázati forrásból fogjuk minden etyeki háztartásba 
ingyenesen eljuttatni. Mostantól mindennemű érdektől függetlenül tájéko zód-
hatnak a településünkön megvalósult fejlesztésekről, folyamatban lévő beruhá-
zásokról. 

Életfeltételeink fejlesztése mellett lelki és szellemi területen is mindig előbbre 
kell törekednünk. Lapunkban a kulturális tartalom kiemelt jelentőséggel bír!

Kívánok Etyeknek és az Etyekieknek a saját írott sajtónkban is sok sikert és 
örömöt!

Zólyomi Tamás 
polgármester 
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Csak egy kattintás!

www.webetyek.hu
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Kultúra covid idején

A nagy események általában észre-
vétlen, egyik pillanatról a másikra ér-
keznek. Nincs felkészülési idő. Nem 
lehet latolgatni, hogy mit is kellene 
tenni? Olyan persze van, hogy a be-
következés időpontját tudjuk, de még 
ebben az esetben is azt mondjuk: „Ezt 
azért nem gondoltam volna!”. Így van 
ez, akár jó, akár rossz dolog történik. 
Amikor a hírekben azt hallottuk, hogy 
„Kínában ismeretlen betegség szedi 
áldozatait”, sokan tán csak legyintet-
tünk. Amikor arról szóltak a hírek, hogy 
az ismeretlen vírus egyre gyorsabban 
terjed, kezdtünk jobban odafi gyelni. 
Ekkor még sok mindent nem tudtunk, 
nem is gondoltunk a jövőt illetően. 

Jó szerencsém úgy hozta, hogy eb-
ben az időben, egy hosszú hétvégét 
tölthettem Rómában, az örök város-
ban. Turisták sokasága lepi el a várost 
az év minden szakában. A világ külön-
böző részeiből érkezve ide, hogy időu-
tazást tegyenek egy rég letűnt korba, 
melynek kövei mesélnek már csupán 
egy világról, amely amúgy a múzeu-
mokban és a történelemkönyvek lap-
jain él csak.  Az utazók közt sok volt 
a Kínából érkező. Normál helyzetben 
ez fel sem tűnne senkinek, de ott és 

akkor mindenki igyekezett udvariasan 
bár, de elhúzódni, nehogy elkapja a hí-
rekből ismert gyilkos kórt. Ekkor válto-
zott meg a világ. 

Bezártak az éttermek, kávéházak, 
színházak, mozik, múzeumok, könyv-
tárak, iskolák. Kijárási tilalmat vezet-
tek be a világon mindenütt. Új foga-
lom terjedt el a gyakorlatban: „otthoni 

munkavégzés”. De az élet él és élni 
akar! 

A személyes találkozások és a kul-
turális élmények átélése ettől kezdve 
az interneten valósult meg. Itt ünne-
peltük a Magyar Kultúra napját, márci-
us 15-ét, itt a nőnapot. A Magyar-kút 

Könyvtár munkatársai házhoz vitték 
a kölcsönzött könyveket és közben 
szorgosan készültek az újrakezdésre, 
mert csak abban lehetett hinni, hogy 
egyszer ez is véget ér! Ez a háború 
sem tarthat örökké!

Az ember alapvetően élni akar: dol-
gozni, szórakozni, utazni, tanulni és 
tanítani. És ünnepelni. Ahogy nem 
rég szabadon köszönthettük a peda-
gógusokat, akik emberfeletti munkát 
végeztek ebben a nehéz időszakban 
is. Verssel, énekkel, és persze sok-sok 
köszönettel búcsúzva a nyugdíjba vo-
nulóktól és sikeres, boldog pedagó-
gus éveket kívánva a szeptembertől 
újra kezdőknek. Ez az este a felhőt-
len öröm ünnepe is volt, melyet Ka-
szás Géza: „Szülőföldem szép határa” 
című irodalmi estje koronázott meg. 
Ma már nem konganak a Magyar-kút 
Könyvtár és Művelődési Ház termei. 
A programok lassan újra indulnak. 
A kultúra él! A KULTÚRA ÉL! 

Juhász Károly 

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.
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Gyermekzsivaj a Látogatóközpontban

Májusban nyílt lehetőség arra, hogy a 
2021-es évben első közös programun-
kat megrendezzük. A világjárvány okoz-
ta bezártság érzetet és elszigeteltséget, 
a családoknak teljes kikapcsolódást és 
szórakozást nyújtó, közösségformá-
ló gyermeknapi rendezvény keretében 
próbáltuk elhalványítani.

Magyarországon gyereknek lenni az 
egyik legjobb dolog a világon. Megkap-
juk az ország legjavát, anélkül, hogy a 
nehezével kellene foglalkozni. Megta-
nulunk úszni, hógolyózni, gesztenyéből 
sünit építeni, és a nagyvilág itt hever 
tőlünk keletre és nyugatra, tele lehető-
ségekkel, csak ránk várva! Ámuldozunk 

ki az ablakon, koptatjuk a padot, Arany-
bullát tanulunk, mert az a legkönnyebb 
évszám, és közben alig várjuk, hogy mi 
is nagyok lehessünk. Aztán, amikor fel-
növünk, jön a neheze, és újra gyerekek 
szeretnénk lenni. De ha már azt nem is 
lehet, akkor legalább megadunk min-
dent a saját gyerekeinknek.

A május utolsó vasárnapján megtar-
tott gyermeknapon végre újra együtt 
lehetettek a kis pajtások. Gyerekzsivaj 
töltötte meg a Látogatóközpontot. Kint 
ugrálóvár, ügyességi játékok és lovagi 
bemutató várta a település apraját és 

nagyját. Az udvaron egy díszes tollú 
kakas adta hírül, hogy megérkezett a 
kisállatsimogató.

Aki kicsit pihentetni akarta fáradt lá-
bait, a fedett térben rendezett koncer-
teket és előadásokat élvezhette. A leg-
kisebbek együtt énekeltek, kezecskék 
integettek a levegőben és táncoltak a 
lábacskák. 

A rengeteg színes program meghoz-
ta mindenki étvágyát. Volt lángos, pa-
lacsinta, kürtőskalács és pincepörkölt. 
A büfébódékból szállt körbe a füst, a 
fűszeres-zsíros illat, mely gyermekko-
runk emlékeit idézte fel bennünk. 

A tűzoltó- és rendőrautó bemuta-
tón részt vevő gyermekek közül sokan 
súgták szüleik fülébe: „én is tűzoltó és 
rendőr szeretnék lenni”. A bemutatót 
záró habpartyn a cicás, kutyusos és 
pillangós arcfestések kicsit megkop-
tak, de a csillámtetoválások kiállták a 
megpróbáltatást.  

Késő délutánra elfáradt a falu ap-
raja-nagyja. Miután ágyba bújtak a 
legkisebbek, elalvás előtt csak annyit 
mondtak apának és anyának, hogy „jó 
volt ez a nap!”.

Dr. Szlávik Melinda 
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Rendhagyó tanév
Élet az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában 

A tanévet megújult környezetben 
kezdhettük a pandémia árnyékában. 
A fenntartó Székesfehérvári Tanke-
rületi Központ, és a tulajdonos Etyek 
Nagyközség Önkormányzata együtt-
működésének, továbbá önkéntesek 
társadalmi munkájának köszönhető-
en megszépült az épület külső hom-
lokzata, és  belül is komoly felújítás 
történt. Ezek közül egyet emelek ki: a 
tornateremben az összes nyílászáró 
cseréje megtörtént, és légkondício-
náló berendezés került beszerelésre. 
Csak ez több millió forintos beruházás 
volt. Így kezdődött a tanév tizennégy 
osztályban összesen 287 tanulóval és 
31 pedagógussal, akik a teljes szakos 
ellátottságot tudták biztosítani.

Sajnos a világjárvány második hullá-
ma miatt már szeptemberben korlátozó 
intézkedéseket kellett bevezetnünk, sőt 
november 24. és december 6. között 
digitális munkarendet rendelt el szá-
munkra az Oktatási Hivatal a fertőzöt-
tek száma miatt. Ezért azokat a prog-
ramokat, amelyeket hagyományosan 
megrendezünk, nem tudtuk megtartani, 
illetve más formában kellett megvalósí-
tani. Az ünnepélyeinket például Youtu-
be csatornán keresztül, online tartottuk 
meg. Az elmaradt programok közül is 
egyet emelnék ki, amit nagyon sajná-

lunk. Ez a hetedik évfolyamosok „Határ-
talanul” kirándulása volt. 

Szakmai szempontból a legnehe-
zebb feladat a második félévben kö-
vetkezett be: Lászlók Flóriánné, és 
Visontai Erika nyugdíjba vonult, így 
2021. január 1-től az ő feladataiknak 
az ellátását kellett megoldani. Sze-
rencsére Vali néni helyére érkezett 
Stégerné Benyiczki Éva, így csak Erika 
néni órái kerültek szétosztásra a kol-
légák között. Ezzel azonban hét peda-
gógusnak lett a maximális 26-nál ma-
gasabb az óraszáma. Ezért köszönet 
jár nekik, de nemcsak nekik, hanem az 
egész nevelőtestületnek is, hogy eb-
ben a tanévben sikeresen küzdöttek 
meg a kihívásokkal, és mindent ösz-
szevetve sikeres tanévet zárhatunk le. 

Ennek alátámasztására következze-
nek számadatok, versenyeredmények. 

Kitűnő tanulók száma 67, a tanulói 
létszám 23%-a. A 40 nyolcadikos nö-
vendékünk továbbtanulása tekintetében 
19-en gimnáziumba, 14-en szakgim-
náziumba (technikumba), 6-an a szak-
képzésbe nyertek felvételt. Egy 17 éves 
tanuló nem tanul tovább.

Idén matematikából rendezték meg 
a hagyományos versenyeket. A Ken-
guru, illetve Zrínyi Ilona Matematika-
versenyen az alábbi tanulóink kerültek 
be a megyei legjobb 25 közé: Bancsó 

Blanka, Kiss Dominik, Lebics Laura, 
Máté Zalán, Nyeste Roland, Pázmán-
di Balázs, Pluhár Virág, Regős Ábel, 
Regős Levente, Zay Simon.  A leg-
eredményesebbek Lebics Laura (5.a) 
2., Pázmándi Balázs (3.b) 4., Kiss Do-
minik (6.b) 5. helyezéssel.

A Tudásbajnokság elnevezésű levele-
zős, illetve online versenyen elért ered-
ményeink: Lebics Laura matematika or-
szágos 1., Margitai Anna Szilvia környe-
zetismeret megyei 5., Regős Levente 
matematika megyei 6. helyezést ért el.

Német nyelvi versenyek: 35 tanulónk 
vett részt különböző szintű versenye-
ken. A legkiemelkedőbb eredményt 
a Hebe Spiel und Gewinn 4 fordulós 
országos levelezős csapatversenyen 
érték el növendékeink. Kollár Gitta, 
Berényi Gréta, Szövényi Hajna orszá-
gos 3., Lebics Flóra , Pál Anna, Regős 
Levente, Péter Richard országos 4. 
helyezést ért el.

Befejezésül megköszönöm a Szülői 
Szervezetnek az év végi jutalmazá-
sokhoz nyújtott anyagi támogatását, 
továbbá a Fülemüle Alapítvány Kura-
tóriumának az egész éves munkáját, 
és az Alapítvány jelentős pénzügyi se-
gítségét. Mindenkinek tartalmas nyári 
szünetet kívánok!

Nyeste Ferenc László 
intézményvezető
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A művészeti nevelés életre szóló élmény

Átadták a Borászok Borásza díjat

A 2020-2021-es tanév rendkívüli 
volt az etyeki művészeti iskola életé-
ben. Hatalmas változások történtek. 
Az Etyeki Nyelvoktató Német Nem-
zetiségi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola átalakult. A művé-
szeti iskola az általános iskolából ki-
vált és szakmailag, szervezetileg a 
Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti 
Iskolához csatlakozott.

A két művészeti iskola kapcsolata 
1983-ra nyúlik vissza, ekkor indult a 

művészeti oktatás Etyeken a Bicskei 
Zeneiskola kihelyezett tagozataként. 
Bár az etyeki művészeti iskola 1991-től 
önálló intézményként működött tovább, 
a jó szakmai kapcsolat megmaradt. 

Szeptemberben, az idei tanév kez-
detekor mind az etyeki, mind a bics-
kei művésztanárok nagy izgalommal 
várták a közös munkát. Az intézmény 
vezetése arra törekedett, hogy a mű-
vészeti iskola diákjai gazdagodásként 
éljék meg a változást, ezért új művé-

szeti ágat, a báb- és színművészetet 
indította Etyeken.

Lakatos Lilla tanárnő novemberi 
nyugdíjba vonulásakor utód-tanárt 
kellett találni, aki Lilla nénihez hasonló 
elkötelezettséggel és szakmai kvali-
tással tanítja majd az etyeki nebuló-
kat. Szarka Flóra tanárnő személyé-
ben megtaláltuk a méltó utódot.

A Covid járvány okozta online ok-
tatás miatt hiányoztak a tanév során 
a meghitt együttléteink, a koncertél-
mények. Pedagógusaink a művészeti 
nevelés lényegét: a személyességet, a 
közvetlen élményszerűséget biztosí-
tották az online oktatásban is.

Várjuk a következő tanévet optimis-
tán, derűvel. Várjuk az etyeki gyer-
mekeket művészeti iskolánkba, ahol 
zongorát, fuvolát, furulyát, kürtöt, sza-
xofont, klarinétot, trombitát, tubát, har-
sonát, ütős hangszereket, harmonikát, 
népi éneket, citerát, színjátékot, kép-
zőművészeti alapokat és néptáncot ta-
nulhatnak! A művészeti nevelés életre 
szóló élményt, muníciót ad gyermekük 
számára!

Sulyokné Guba Judit
intézményvezető

A Borászok Borásza kerek évfordulót 
ünnepel idén: az elismerést éppen 15 
éve alapította Rókusfalvy Pál etyeki 
borász. A június 4-én este, Etyeken 
megtartott díjátadón Bodó Juditot 
választották a tizenötödik Borászok 
Borászának. A rendezvényen dr. Nagy 
István agrárminiszter adta át a díjat 
Bodó Juditnak, akit a Kárpát-medence 

50 legjobb borásza választott ki titkos 
szavazáson. A díjazott tokaji borász, 
a Bott Pince tulajdonosa. Elmondása 
szerint a Felvidékről származnak férjé-
vel, s egyikük sem végzett borász.

A díjat Rókusfalvy Pál azzal a céllal 
hozta létre, hogy minden évben elis-
merjék a Kárpát-medence legjobb bo-
rászának teljesítményét. Egyedisége és 
hitelessége abban rejlik, hogy maguk a 
díjra jelölt borászok választják meg a 
legjobbat évről-évre. A Borászok Bo-
rásza díjat gondozó Vinum Praemium 
Alapítvány támogatni kívánja a fi atal 
borászokat. Így a Borászok Borásza 
testületének tagjai egy különdíjra, a Bo-
rászok Barátja elismerésre is jelölhet-
nek egy-egy olyan civil személyiséget, 

aki megítélésük szerint a legtöbbet tet-
te a hazai bor és borkultúra érdekében. 
A Borászok Barátja díjat idén Bányai 
Gábor Botond, a borigo.hu és a Borigo 
magazin főszerkesztője vehette át, míg 
az egymillió forint támogatással együtt 
járó Jövő Borásza Ösztöndíjat Takács 
Réka Emese kapta.

(Szakri) A díjazott Bodó Judit

Dr. Nagy István agrárminiszter
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Segítség a rászorulóknak
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 

A Segítő Kéz intézmény irányítását hi-
vatalosan 2021. januárjában vettem 
át, és a pandémia évében ez koránt-
sem volt egyszerű feladat. Új csapa-
tot kellett kiépíteni, a családsegítőbe 
három új kollegát tudtam fölvenni, és 
egy pszichológus is csatlakozott hoz-
zánk. Az idősek ellátásában is új kollé-
gákra volt szükség, illetve a bölcsődei 
csapatot is megerősítettük egy új 
dajkával.

A Segítő Kéz, mint szociális intéz-
mény a falu gondjaival foglalkozik, 
és az itt élőknek kíván hatékony se-
gítséget nyújtani a kisgyermektől az 
idősekig bezárva. Ez azt jelenti, hogy 
helyben kell megtalálnunk az erőforrá-
sokat, a lehetőségeket, és ismernünk 
kell az igazi problémákat. Ehhez első-
sorban érdemes felmérni a valós igé-
nyeket, és ezért indítottuk a Szociális 
térkép elkészítését.

A Segítő Kéz utánanyúl az eleset-
teknek, a rászorulóknak, az időseknek, 
a családoknak, a gyerekeknek. Sze-
retném, hogy a Segítő Kéz egy olyan 
hely legyen, ahová jó bejönni, ahol 
fi gyelmet kap mindenki, ahol melléál-
lunk a különböző problémákkal küzdő 
embereknek, akik Etyeken vagy Dá-
vidmajorban élnek.

A Segítő Kéz egyik szolgáltatása a 
házi segítségnyújtás, ahol a gondozó 
a házhoz megy, és helyben segít, be-
épül az idősek mindennapjaiba, lehet 
rá számítani, akkor is, ha a többi csa-
ládtag dolgozik, vagy távol él. Biztonsá-
got ad a mindennapokban: bevásárlás, 
gyógyszerkiváltás, orvossal kapcsolat-
tartás, takarítás, fürdetés, tanácsadás, 
ebédeltetés. Főként a mozgásukban, 
vagy betegség miatt korlátozott embe-
reknek nagy segítség. A gondozónak 
feladata a jó kommunikáció és a tapin-
tatos, fi gyelmes jelenlét.

A gondozottak száma emelkedik, 
bizalommal fordulnak felénk Etyek 
idősei. A Nappali ellátás az idősek 
programjait szervezi, és a még aktív 
nyugdíjasaink idejét teszi színessé: 
programokkal, egészségfejlesztő tor-
nával, szellemi vetélkedővel, kirándu-
lással, közösségi programokkal.

Várjuk az idősebb korosztályt, vagy 
a fogyatékkal élőket, esetleg felügye-
letre szoruló időseket, akik napközi 
ellátásban itt ebédelni is szeretnének, 
vagy napközben szívesebben töltenék 
idejüket közösségben, mint magá-
nyosan. Az idősek szellemi, lelki, tes-
ti frissességéért sokat tehetünk, ezt 
biztosítják programjaink. A pandémia 

éve persze nagyon beszűkítette a le-
hetőségeket, de akkor is folyamatos 
kapcsolatban voltak a kollégák a gon-
dozottakkal.

A konyhánkban tálalás és melegítés 
lehetséges, így a Bacchustól rendelt 
ebédet mi szállítjuk ki, illetve támoga-
tott szociális étkezésre van lehetőség.

A családi bölcsőde a legkisebbeket 
várja, összesen nyolc férőhely van, re-
ményeink szerint az új, épülő bölcsőde 
jobban kiszolgálja majd a falu igényeit, 
mert ez biztos, hogy kevés. Dajkáink 
nagy szeretettel vigyáznak a csöppsé-
gekre, számukra az udvar egy részét 
lekerítettük.

A családsegítő csapata elsősorban 
a családok problémáiban nyújt segít-
séget, amik lehetnek: anyagi termé-
szetűek, válság vagy családi krízisek 
(válás, költözés, függőség, gyász, 
betegség, szülő elvesztése). Gyer-
mekeink testi lelki védelme mindany-
nyiunk számára fontos. Ezért felada-
tunk, hogy az óvodával, iskolával és a 
szülőkkel szoros együttműködésben 
tudjunk maradni. A Covid-krízis isko-
lásainkat, és a szülőket nagyon meg-
viselte, mert otthonra hárult minden 
feladat, miközben a szülők a létfenn-
tartásért küzdöttek. A családsegítő 
csapata sok családlátogatással, ado-
mányokkal, és egy mini tanoda elindí-
tásával kívánt reményt nyújtani. Öröm 
számunkra, hogy a családok bizal-
mukba fogadtak, és számítanak ránk.

A családok élete jelenleg nagyon 
megterhelt, a szülők munkája elveszhet, 
kerülhetnek kiszolgáltatott helyzetbe, 
emiatt anyagilag hamar elbizonytala-
nodhatnak, és tanácstalanok lesznek, 
erőforrásaik elfogynak. Minden formá-
ban szeretnénk a családok biztonságát 
és stabilitását erősíteni, a gyerekek ta-
nulását támogatni. Pszichológusunk és 
családgondozóink napi kapcsolatban 
vannak a családokkal, illetve családte-
rápiát is tudunk nyújtani.

Tanyagondnoki szolgálatunk  is 
elindult, és Dávidmajort tényleg a 
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falu életébe tudtuk integrálni: napi 
gyerekszállítás, idősek szállítása or-
vosi vizsgálatra, osztálykirándulás, 
és természetesen az oltásokra is mi 
szállítottuk az idősebb korosztályt. 
A Segítő Kéz sok adományt közvetít a 
falu felé, célzottan keressük meg, ki-
nek mire van szüksége. A Caritassal, 
és más támogató civil egyesülettel 

igyekszünk koordinálni a hatékony 
segítséget.

Esetenként önkéntesek is segítik 
munkánkat. Terveink közt szerepel a 
falu nyári táboraiban is besegíteni ön-
kéntesekkel, és munkatársakkal, illetve 
programmal, és a tanyagondnoki busz-
szal. A táborok június 28-tól indulnak, 
és öt héten át tartanak. A Segítő Kéz 

tábora július 2-16. között lesz, arra is 
várjuk családjaink gyerekeit! Gimnázi-
umi előírt 50 órás közösség szolgálatot 
is szívesen leigazolunk a tábori önkén-
tes munkáért, várjuk a jelentkezőket! 

A Segítő Kéz féléves munkája na-
gyon sokrétű és gazdag volt, tele vá-
ratlan helyzetekkel, és sokszor meg-
tapasztaltuk, hogy segíteni és adni jó!

Munkatársaink

Családsegítők: Varga Kriszta, Tóth 
Mária, Némethné Pajer Anna, Újvá-
riné Novák Valéria

Bölcsőde: Horváthné Tóth Katalin, Hol-
lóné Bodnár Ildikó, Asemota Anna

Nappali időellátás: Egger Ilona
Házi segítségnyújtás: Ánosi Éva
Szociális étkezés: Maraczi László
Konyha: Kurunczi Ilona
Tanyagondnok: Varga László

Illés Tóth Anna 
intézményvezető

Május végén óvodánkban véget ért 
a nevelési év szorgalmi időszaka. Ez 
mérföldkő a legnagyobb óvodások 
életében, hiszen néhány hónap múl-
va megnyílik előttük az iskola kapu-
ja, hogy kezdetét vegye életüknek 
egy új, kissé komolyabb korszaka.

Az iskolások mintájára a nagycso-
portosok is ballagási ünnepséggel 
búcsúztak intézményünk falaitól, 
csoportszobájuktól, kedves játszó-
társaiktól és nevelőiktől.

Mivel a járványügyi intézkedé-
seket a nagy nap előtt enyhítették, 
ezért elővigyázatosan, nyitott tér-
ben, a csoportok teraszán rendez-

tük meg óvodásaink búcsúztatóját. 
A gyermekek legközelebbi család-
tagjaikkal ünnepelték életük e fontos 
eseményét, melyre dalokkal, versek-
kel, tánccal készültek, nagy lelkese-
déssel.

Május 28-án a Maci csoporttól, 
május 29-én a Teknős csoporttól 
búcsúzó gyermekek csaltak könnye-
ket kedves kis műsorukkal büszke 
szüleik szemébe.

Kívánjuk a szülőknek, hogy sok erő-
vel és nagy szeretettel segítség gyer-
mekeiket az iskolaévekben, a gyerme-
kek pedig csodás élményekkel és si-
kerekkel gazdagodjanak ezen az úton!

Június elejétől intézményünk-
ben kezdetét vette az óvodai nyári 
élet. Ebben az időszakban az óvoda 
csendesebbé, családiasabbá válik 
a megszokotthoz képest. A korábbi 
évekkel ellentétben az óvoda az EMMI 
miniszter rendelkezése értelmében 
nem zárhat be, így a nyári szabadsá-
golásokat újra kellett gondolni, hogy 
a gyermekek a lehető legkevesebb 
változást érezzék. Az óvodapedagó-
gusok ebben az időszakban nyári él-
ménytervvel készülnek a gyermekek 
számára, melyekkel új tapasztalato-
kat, ismereteket biztosítanak az óvo-
dát látogató kisgyermekek számára.

Gyermekkacajban, élményekben 
bővelkedő, örömteli, napsütéses 
nyarat kívánunk!

Nefelejcs óvoda dolgozói

Nyári napok az óvodában
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Sarlós Boldogasszony ünnepe

Egyházközségünk fi ataljai 2021. 
június 12-én részesültek a bérmálás 
szentségében a biai Szent Anna 
templomban (jobb oldali képünkön). 
Hajdú Ferenc helynök atya 29 fi atal-
nak szolgáltatta ki a szentséget, akik 
hosszú felkészülési idő után, melyet 
Mészáros Péter atya tartott számukra, 
az etyeki, a biai és herceghalmi közös-
ségből érkeztek erre a szép ünnepre.

A bérmálás a keresztény nagykorú-
ság szentsége, melyben a Szentlélek 
ajándékait befogadva, tudatos Krisz-
tus-követővé válnak a fi atalok. A szer-
tartás során ígéretet tettek, hogy hű-
ségesek maradnak Krisztushoz és a 
Katolikus Anyaszentegyházhoz. Szá-
munkra nagyon fontosak ők, mert a 
jövő katolikus családjait ők fogják 
képviselni. Imádkozzunk értük, hogy a 
hit fényében járva, az igaz emberi ér-
tékek mentén folytassák tanúságtevő 
életüket a világban.

Templomunk búcsúnapja július 2. 
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél 
(Sarlós Boldogasszony ünnepe), az 
idén július 4-én vasárnap lesz, a 11 
órai szentmisében ünnepelünk.

Örömmel osztjuk meg a jó hírt, 
hogy templomunk orgonájának 
felújítása befejeződőtt. A hangszer 
restaurálását az egyházközség saját 
forrásból tudta biztosítani. Köszönet 
a híveknek, akik az egyházi hozzájáru-
lást minden évben befi zetik.  

Szeretettel hívjuk a 
Testvéreket közösségi 
alkalmainkra

Miserend:
hétfő 18 óra, 
csütörtök 7 óra,
szombat 18 óra igeliturgia, utá-

na Szentségimádás,
vasárnap 11 óra
Minden hónap első péntekén 

16 óra
Minden hónap második szom-

batja (július 10.) Szentség-
imádási nap 11–17.30-ig

Fogadóóra a plébánián :
hétfőn 16.00–17.30,  
csütörtökön 8.00–9.00
Telefon: +36 (30) 645-4611

Református hírek
Új lelkész érkezett

A gyülekezetbe 2020. augusztusá-
ban új lelkipásztor érkezett Sípos 
Dániel személyében, aki feleségé-
vel és kislányával él együtt.

Nyári tábor

Idén nyáron is megrendezésre kerül a református gyer-
mektábor, amelyre szeretettel hívunk és várunk minden 
gyermeket. A tábor augusztus 2-6-ig tart (hétfőtől pénte-
kig). Jelentkezni a megadott elérhetőségeken lehet.

Alkalmaink

Istentisztelet: vasárnap de. 10 órakor a Látogatóközpont-
ban.

Bibliaóra: szerdán 19 órai kezdettel a gyülekezeti te-
remben.

Elérhetőség

2091 Etyek, Alcsúti út, 3.
etyek@reformatus.hu, 
+36 (20) 216-7844
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Önkormányzati döntések

A koronavírus okozta világméretű jár-
ványhelyzet Etyek Nagyközség Ön-
kormányzatát is korábban nem látott 
kihívások elé állította. Számtalan új fel-
adattal és a korábbiak kereteinek meg-
változásával kellett szembenéznünk.

Miközben változatlanul biztosítot-
tuk a helyi közfeladatok ellátását, Ön-
kormányzatunk a járványhelyzetben 
végrehajtotta a kormányzati intézke-
déseket, aktívan részt vett a szociális 
ellátásban. Új közigazgatási eljárási 
formákat és kereteket sajátítottunk el 
(pl. online ügyintézés), újfajta kommu-
nikációs megoldásokat kellett keres-
nünk és bevezetnünk. 

A rendkívüli jogrend idején, jogsza-
bályi rendelkezés alapján a polgár-
mesternek egy személyben kellett 
felelős döntéseket hoznia, mely az 
önkormányzat és intézményeinek fo-
lyamatos és jogszabályi előírásoknak 
megfelelő működését és ezáltal tele-
pülésünk működését is szolgálták. 

A törvényi vagy kormányrendeleti 
kötelezettségeknek határidőben ele-
get téve 2021. évben eddig összesen 
95 határozat és kilenc rendelet szü-
letett. A képviselő-testület hatásköré-
ben hozott polgármesteri döntésekre 
is kiterjed a Kormányhivatal törvé-
nyességi felügyeleti eljárása. Ennek 
megfelelően a határozatok és rende-
letek a törvényességi felügyeletet ellá-
tó Kormányhivatal felügyelete mellett 
születhettek meg. 

A település lakosainak tájékoztatá-
sa a vonatkozó jogszabályi előírások 
betartásával maradéktalanul megtör-
tént, a döntések Etyek Nagyközség 
Önkormányzat honlapján közzétételre 
kerültek (www.webetyek.hu). 

A felsorolásban kiemeljük a jelen-
tősebb önkormányzati döntéseket, 
rendeleteket és határozatokat.

A 2/2021. (II.9.) önkormányzati 
rendelet szabályozza Etyek Nagy-
község Önkormányzata 2021. évi 
költségvetését. Amellett, hogy a költ-
ségvetési rendelet a gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően – a korábbiaktól eltérően 
– kormányzati funkcióként, rovatrend 
szerinti megbontásban tartalmazza a 
2021. évre tervezett bevételi és kiadá-
si előirányzatokat az önkormányzat, 
polgármesteri hivatal és intézmények 
szerinti megbontásban, elkülönítve a 
kötelező, önként vállalt és államigaz-
gatási feladatokat, a következők ki-
emelése szükséges. 

A költségvetési főösszeg jelentősen 
megemelkedett, 1.808.133.897 Ft (a 
2020. évi főösszeg 949.344.000 Ft 
volt), amely hitelfelvételt nem tartal-
maz. A feladatfi nanszírozási rendszer 
keretében az önkormányzat rendel-
kezésére bocsátott központi költség-
vetési támogatás összege az előző 
évhez képest összességében 11,98 
%-kal növekedett. 

A költségvetés alakulását jelentősen 
befolyásolja, hogy Önkormányzatunk 
eredményesen szerepelt és szerepel 
a település fejlődését elősegítő pályá-
zatokon, így a pályázatok költségve-
tésre gyakorolt hatása az, hogy az el-
nyert pályázati támogatások a bevételi 
főösszeget – csupán a 2021. évi költ-
ségvetés tervezésének időszakában – 
795.928.542 Ft-tal emelték meg.

Az Etyek település helyi építési sza-
bályzatáról szóló 12/2019. (VII. 2.) 
önkormányzati rendelet módosításá-
ról szóló 3/2021. (III.24.) önkormány-
zati rendeletnek köszönhetően a Bu-
dapest–Balaton kerékpárút módosított 
nyomvonalon történő vezetésével a ci-
vil összefogással telepített és fenntar-
tott családfasor nem sérül. A rendelet 
módosítása a platánfasor teljes meg-
tartása érdekében született meg. 

Az államháztartásról szóló törvény-
ben meghatározott határidőben 
megalkotásra került Etyek Nagy-
község Önkormányzata 2020. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 
szóló 5/2021. (V. 13.) önkormány-
zati rendelete, mely szerint a költség-
vetés kiadási főösszege 724.363.524 
Ft-ra, míg a bevételi főösszege 
1.105.867.088 Ft-ra teljesült.

Említésre méltó, hogy 2020-ban 
mind az építményadó, mind a telekadó 
vonatkozásában kiemelkedő mértékű 
befi zetések történtek – hozzávetőleg 
115 millió Ft összegben –, mely bevé-
teli előirányzatok az eredeti költségve-
tésben még nem szerepeltek. 

A települési támogatásokról és a 
köztemetésről szóló 6/2021. (V. 14.) 
önkormányzati rendelet, a szociális 
alapszolgáltatásokról és gyermek-
jóléti alapellátásokról, valamint a 
gyermekétkeztetésről szóló 7/2021. 
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(V.14.) önkormányzati rendelet, vala-
mint a gyermekvállalási, valamint az 
óvoda- és iskolakezdési támogatásról 
szóló 8/2021. (V. 14.) önkormányzati 
rendelet megalkotásával nem változ-
tak, ugyanakkor rendszerezettebbé 
váltak és sokkal könnyebben érthető-
ek a jogosultsági feltételrendszerek és 
az egyes ellátások megállapításának, 
kifi zetésének, folyósításának, vala-
mint felhasználásuk ellenőrzésének 
szabályai. A rendeletben felsorolt élet-
helyzetekbe kerülő személyek eseté-
ben a rendkívüli települési támogatás 
összege 10.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra 
emelkedett.

Az Etyek Nagyközség Önkormány-
zata 2021. évi költségvetésről szóló 
2/2021. (II. 9.) önkormányzati rende-
let módosításáról szóló 9/2021. (V. 
18.) önkormányzati rendelet a költ-
ségvetési rendeletben foglalt szabá-
lyok alapján rendelkezett az előirány-
zatok módosításáról, valamint a 2020. 
évi szabad maradvány felosztásáról. 
Az Önkormányzat működési és felhal-
mozási céljainak fi nanszírozását szol-
gálta már az eredeti költségvetésbe 
beépülő 325.762.823 Ft összegű, 2020. 
évi maradvány, az ezen felüli, 2021. évi 
fejlesztési célokra fordítható, úgyneve-
zett szabad maradvány – 51.882.229 
Ft – felosztásának átvezetéséről, vala-
mint a további fejlesztések forrásainak 
biztosításáról rendelkezett az eredeti 
költségvetés 1. számú módosítása. Így 
az alábbi fejlesztések megvalósításá-
nak érdekében a következő pénzügyi 
műveletek történtek.

Az Etyek-Botpuszta Társasház tá-
mogatásáról szóló önkormányzati 
határozat alapján 1.450.000 Ft került 
átvezetésre, konditermi eszközök vá-
sárlására 16.400.000 Ft-ot különítet-
tünk el, illetve a konditerem kialakítá-
sára 5.600.229 Ft került átvezetésre. 
A Molnár Béla Sportcentrum területé-
nek felújítására 8.100.00 Ft, a Sport-
centrum és a Vízművek kerítésének 
építésére 3.620.000 Ft, a térfi gyelő 
kamerák beszerzésére 9.612.000 Ft 
átvezetése, valamint 2.998.000 Ft át-
csoportosítása történt meg, valamint 
az orvosi rendelő felújításának ideje 
alatt az orvosi rendelők elhelyezésé-
hez 3.000.000 Ft összeget, továbbá 
1.500.000 Ft-ot fogorvosi röntgen gép 
vásárlására biztosítottunk. A saját tu-
lajdonú útfelújítás előirányzatot meg-
emeltük 7.100.000 Ft-tal.

  
1/2021. (I.13.) határozat: 
2021. január 14-től Illés-Tóth Anna 
vezeti a Segítő Kéz Szociális Alapszol-
gáltató Intézményt. 

16/2021. – 17/2021. (II.1.) határozat: 
A korábbi megállapodás hatályon 
kívül helyezése és új Közigazgatási 
szerződés – Együttműködési meg-
állapodás – megkötése vált szüksé-
gessé a Nektv. időközben módosult 
rendelkezéseinek való megfelelés ér-
dekében mindkét Nemzetiségi Önkor-
mányzat esetében.

31/2021. (II.15.) határozat: Az Etyek 
Sportegyesület által benyújtott pályá-
zat sikeréhez szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás került kiadásra. A sport-
fejlesztési terv értelmében a sportte-
lepen lévő nagypálya felújítása valósul 
meg.

34/2021. (II.24.) határozat: 
Etyek Nagyközség Önkormányzata 
„Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés TOP-
1.2.1-15” „Integrált turizmusfejlesztés 
a fenntarthatóság jegyében az Etyeki 
dombság szőlőhegyein”, TOP-1.2.1-15-
FE1-2016-00002 jelű projekthez (Lá-
togatóközpont) nettó 7.439.579 Ft ösz-
szegben nyújtott be költségnövekmény 
igénylést, melyet az Irányító Hatóság 
jóváhagyott.

40/2021. (III.5.) határozat: 
Erdeiné Perjési Noémi egészségügyi 
szolgálati jogviszony keretében látja el 
a 070097531 FIN kódú védőnői körzet 
feladatait.  

44/2021. (III.16.) határozat:
898.000 Ft vételár ellenében megvá-
sárlásra kerültek a fogorvosi alapellá-
tás biztosításához szükséges eszkö-
zök.

47/2021., 48/2021., 
49/2021. (III.18.) határozat: 
Régi elmaradást ( jogszabály által elő-
írt kötelezettséget) pótoltunk azzal, 
hogy a Munkamegosztási Megállapo-
dások az Önkormányzat, és a gazda-
sági szervezettel nem rendelkező költ-
ségvetési szervek között (Magyar-kút 
Könyvtár és Művelődési Ház, Segítő 
Kéz Szociális Alapszolgáltató Intéz-
mény, Nefelejcs Német Nemzetiségi 
Óvoda) megkötésre kerültek a gazda-
sági feladatok ellátására vonatkozóan. 

63/2021. (IV.15.) határozat: 
A fogorvosi körzetünkben dr. Walach 
Eszter látja el a fogorvosi feladato-
kat, a praxis tekintetében a Donadent 
Fogászati Korlátolt Felelősségű Tár-
sasággal feladat-ellátási szerződés 
került megkötésre. 

64/2021., 65/2021.  (IV.30.) határozat: 
A 2020. évi összesített belső ellenőr-
zési jelentésben tett megállapítások 
alapján készült el az Etyeki Polgár-
mesteri Hivatal 2020. évi tevékenysé-
géről szóló beszámoló.

 MAGYAR-KÚT   2021. július12 Önkormányzati hírek



A Polgármesteri Hivatal a Képvise-
lő-testület által alapított költségveté-
si szervként szerteágazó, sokféle, és 
jelentős mennyiségű munkát végez, 
szinte felsorolhatatlan a képvise-
lő-testületi feladat- és hatáskörök, a 
polgármester önkormányzati, önkor-
mányzati hatósági feladat- és hatás-
köreinek, és a jegyző önkormányzati 
és államigazgatási hatósági fela-
dat- és hatásköreinek száma, mely-
nek döntés-előkészítő, és végrehajtó 
szerve a hivatal. Megállapítható, hogy 
a 2020. év sok szempontból jelentős 
kihívásai ellenére a hivatali apparátus 
mindent megtett azért, hogy a telepü-
lés közigazgatását működtesse, Etyek 
fejlődését szolgálja.    

73/2021. (V.14.) határozat: 
Bízva a koronavírus okozta rendkívüli 
helyzet negatív hatásainak csökkené-
sében, elfogadásra került a 2021. évi 
kulturális rendezvény- és program-
terv. Előfordulhat, hogy a tervben sze-
replő programok időpontja a tervhez 
képest változik.

 
81/2021. – 90/2021. (V.28.) határozat: 
A 2021. évi költségvetésről szóló 
2/2021. (II. 9.) önkormányzati rende-
letben elkülönített forrás terhére – a 
civil szervezetek támogatási rendjéről 
szóló 20/2014. (VII. 21.) önkormány-
zati rendelet előírásait fi gyelembe 

véve – támogatásban részesült 10 
helyi szervezet. 

Településfejlesztéssel 
kapcsolatban hozott döntések

13/2021. (I.27.) határozat: 
A Magyar Falu Program kereté-
ben elnyert 49.998.997 Ft támo-
gatás (a kiírás kódszáma: MFP-
OKE/2020, „Önkormányzati kerékpá-
rút építése”, támogató okirat száma: 
1059/3009/135/6/2020), valamint az 
önkormányzat 2021. költségvetése 
terhére, az Etyek, Körpince utcában és 
Körpince közben új kerékpáros forgal-
mi létesítmény – nyitott kerékpársáv 
– kialakítására szerződés került meg-
kötésre. 

25/2021., 26/2021., 27/2021., 
28/2021., 29/2021. (II.15.), 
30/2021. (II.15.) határozat: 
Etyek, Kender u. – Ötház u. közötti köz 
felújítására, Etyek, Horváth u. – 8106 
jelű út csomópontig történő felújítá-
sára, Deák Ferenc u. – Alsóhegy u. 
közötti köz felújítására, Hősök tere: 
„Templom-köz” felújítására, Sánc u. 
– Szőlőskert u. – Patak u. felújítására 
és  a Mester utca („Aprajafalva” felől 
a második fekvőrendőrig és további 
szakaszon 100 m2 csatornanyom-
vonal helyreállítás) felújítására szer-

ződés került aláírásra az ÚTÉPPARK 
Kft.-vel. 

41/2021. (III.9.) határozat: 
Az Etyek, Boti úti járda felújítására 
Gyulai Dávid egyéni vállalkozóval kö-
töttünk szerződést.  

43/2021. (III.12.) határozat: 
Pályázatot nyújtottunk be az „Ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” felhívás 
keretében a „Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása” alcélra, az Etyek, 
Körpince utca és Német utca burko-
latának felújítási munkálataira. Pá-
lyázatunk sikerrel járt, 19.979.366.- Ft 
támogatásban részesült településünk. 

67/2021. (V.3.) határozat: 
A TOP-1.4.1-19 kódszámú bölcsődei 
férőhelyek kialakítása, bővítése című 
pályázaton elnyert támogatás kereté-
ben megvalósuló bölcsőde tervezési 
programjában meghatározott gyer-
mekközpontú szakmai elvek fognak 
érvényesülni a bölcsőde épület kiala-
kításában, ezzel egyidejűleg a költ-
séghatékonyság és takarékosság, a 
tervezett terek használhatósága, a 
fenntartható megoldások még hang-
súlyosabb szerepet  kapnak. Ennek 
érdekében az építési engedélyezési 
terv módosítására, és a kiviteli terv 
elkészítésére tervezési szerződést kö-
töttünk a Csillag Tibor építész vezette 
Konzorciummal.

80/2020. (V.28.) határozat: 
Az öreghegyi buszforduló kialakítása 
érdekében a VVVTFT előszerződést 
kötött a jelenlegi tulajdonos Törley Kft.-
vel oly módon, hogy a végleges adás-
vételi szerződés kedvezményezettje 
Etyek Nagyközség Önkormányzata.

50/2021. (III.18.), 54/2021. (IV.6.), 
56/2021. (IV.7.), 58/2021. (IV.8.), 
59/2021. (IV.8.), 66/2021. (IV.30.) 
határozat: 
Számos lakossági, és egy jogi sze-
mély kérelme, valamint önkormány-
zati szándék tette szükségessé a he-
lyi építési szabályzat módosítására 
irányuló eljárás elindítását és ezzel 
kapcsolatos településrendezési szer-
ződések megkötését. 

Önkormányzat

Fehér Margit az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Skobrák And-
rás a Kulcs Kft. ügyvezető igazgatója, Zólyomi Tamás Etyek Nagyközség pol-
gármestere, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Molnár Krisztián a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke, Csekei Gábor a Törley Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss 
Dezsőné az Etyeki Németek Egyesülete képviseletében (balról jobbra)
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A sportegyesület ünnepe előtt

A tavalyi évnek teljesen új tervekkel és 
új vezetéssel vágott neki az Etyek Spor-
tegyesület. Sajnos az év első felében a 
munkára és a szakosztályok működé-
sére rányomta bélyegét az egyre jobban 
begyűrűző járványhelyzet. Emellett ren-
dezni kellett az egyesület jogi helyzetét 
is, amely szintén nehéz feladatnak bi-
zonyult. Mindezek ellenére büszkék vol-
tunk rá, hogy minden szakosztályunk a 
lehetőségekhez képest tudta folytatni 
edzéseit, részt vett minden eseményen, 
illetve a labdarúgó szakosztály tíz év 
után újra tudta indítani U-19 korosztályú 
csapatát Simon Péter edző vezetésével. 
Az év második felére a vezetésnek sike-
rült rendezni jogilag a biztos működést, 
és ezért lehetősége nyílt új pályázatok 
beadására, illetve korábbi MLSZ TAO 
pályázatok ügyintézésére. Még a tava-
lyi év vége előtt sikerült beadnunk és 
nyernünk a Nemzeti Együttműködési 
Alapítvány Civil Szervezetek támogatá-
sára irányuló pályázatán, és az MLSZ is 
jóváhagyta TAO támogatáson keresztül 
egy új, 22x44 méteres műfüves focipá-
lya megépítését. 

A sok befektetett munka hatására a 
2021. év az Etyek Sportegyesület életé-
ben az átalakulásról és az infrastruktu-

rális fejlesztésekről szólnak, amelyben 
Etyek Nagyközség Önkormányzata is 
segítségünkre van. Nagy örömünkre 
átadhatjuk az elkészült műfüves foci-
pályát, amelyet egy rekortán futókör 
szegélyez. Aki meglátogatja a Molnár 
Béla Sportcentrumot, láthatja, hogy 
megújul a kerítésrendszer, az öltöző 
épületének külső homlokzata felújítás-
ra kerül, megépül egy tíz eszközből álló 
kültéri fi tnesz park, játszótéri elemek 
lesznek telepítve, illetve kialakításra 
kerül egy 30x30 méteres homokos pá-
lya, amely több sportágnak is edzési 
lehetőséget biztosít. A már folyamat-
ban lévő projektek, fejlesztések azon-
ban ezzel még nem fejeződnek be. 
Az élőfüves centerpálya felújítása nem 
halasztható tovább, ezért minél előbb 
szeretnénk elindítani.

Az idei év törekvéseit és erőfeszíté-
seit nagymértékben motiválja, hogy 
Egyesületünk idén ünnepli fennállásá-
nak 75. évfordulóját, amelyet szeret-
nénk egy nagyszabású sportnap kere-
tében 2021. július 4-én megünnepelni 
a Sportcentrum területén.   

Célkitűzésünk, hogy a sportolni vá-
gyók részére a kor követelményeinek 
megfelelő körülményeket biztosít-

sunk, elősegítsük szakosztályaink fej-
lődését és minél több fővel növeljük az 
Etyek Sportegyesület taglétszámát.

Ha már ilyen szépen fejlődik a sport-
létesítményünk, már csak Önökön, 
Rajtatok múlik, milyen szintre tudjuk 
emelni a sportéletet Etyeken!

Kérjük a sportkedvelőket, hogy jelen-
létükkel, támogatásukkal vegyék ki a 
részüket az Egyesület életében! Nagy 
szeretettel várunk minden sportolni vá-
gyó lakost nemtől és kortól függetlenül. 

Labdarúgó szakosztályunk várja a 
focizni, sportolni vágyó fi atalok jelent-
kezését az alábbi korosztályokba:

• U7-U9-U11-U13: 2009-2015 kö-
zötti születésű fi úk, lányok

•  U14: 2008-2010 között
•  U16: 2006-2008 között
•  U19: 2000-2007 között
A jelentkezéseket az alábbi elérhe-

tőségeken várjuk:
Simon Péter labdarúgó szakosz-

tályvezető; +36 30 576-3240
https://hu-hu.facebook.com/offi ci-

aletyek/
etyekfociup@gmail.com

Máté Szabolcs
Elnök, Etyek SE.
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Nemzetiségi hírek

Az Etyeki Németek Egyesülete hasz-
nálatában levő Heimatmuseum, 
Helytörténeti múzeum (Etyek, Ma-
gyar utca 5.) szeretettel várja láto-
gatóit! A múzeum előzetes bejelent-
kezés után látogatható: Kattráné 
Gánszki Klára +36 (30) 367-6754 
 Tekintettel arra, hogy a ko-

rábban elnyert pályázat, amely az 
épület fűtéskorszerűsítését, nyílás-
zárók cseréjét is magába foglalja, 
még nem teljesen fejeződött be, a 
közösségi termet még nem tudjuk 
bérbeadni. Türelmet kérünk! A ter-

met egyelőre csak az egyesület 
kórusa használja a próbáik meg-
tartására.
 A „Rosmarin” kórus lelkesen ké-

szül a búcsúi szentmisére, ahol né-
met nyelvű énekkel szeretnék ezen 
a napon a liturgiát szebbé tenni, ez-
zel is gondolva a német ősökre, akik 

ezt a templomot Isten dicsőségére 
építették. Várunk minden jóakaratú 
etyekit az ünnepi szentmisére 2021. 
július 4-én 11 órára!  

Polgárőrség a biztonságért

Az egyesület 1996-ban alakult polgá-
ri kezdeményezés okán. Pár lelkes, jó 
szándékú ember úgy gondolta, hogy 
feláldozza a szabadidejének egy ré-
szét a közösség biztonságérzetének 
javítása érdekében.

Ez olyan jól sikerült, hogy azóta 
is töretlenül működik az egyesület. 
A szükségessége beigazolódott. 
Az elmúlt 25 év tapasztalatai 
alapján elmondható, hogy ered-
ményes munkát végeztünk és 
erre büszkék is vagyunk. A tag-
ság azóta megváltozott, de a cél 
ugyanaz maradt. Mi, etyekiek 
tegyünk meg egymásért minden 
tőlünk telhetőt, mindenki a maga 
módján, hogy egy biztonságos, 
kiegyensúlyozott környezetben 
élhessünk. Jelenleg a tagság 

létszáma 35 fő, ebből 25 aktív ta-
gunk ad folyamatosan szolgálatot. 
Korábban önerőből finanszíroztuk 
a működési költségeinket, ami az 
utóbbi időben jó irányban megvál-
tozott. A település vezetése már ko-
rábban is támogatta az egyesületet 
a felhasznált benzin tekintetében. 
A közelmúltban három pályázaton 

sikerült forrást szereznünk eszköz-
beszerzésre, amelyre korábban nem 
volt példa, hiába próbálkoztunk vele. 
Ennek köszönhetően két új személy-
gépjármű és teljes felszerelés áll 
rendelkezésünkre, valamint a térfi-
gyelő rendszer kiépítésében is részt 
tudunk vállalni. Az Önkormányzat 
költségvetési szinten támogatja 

munkánkat. Jó lenne, ha minél 
többen csatlakoznának hoz-
zánk, végülis több, mint négyez-
ren lakunk itt. Várunk mindenkit, 
aki egyetért célkitűzéseinkkel.

Tóth Tamás
Etyeki Polgárőrség

elnöke
+36 (20) 935-0085

polgarorsegetyek@gmail.com

Hirdessen a 
Magyar-kút 
Etyeki kulturális, 

közéleti havilapban

Termékét, szolgáltatását, rendez-
vényét lapszámonként csaknem 
5000 ember ismerheti meg!

Kérésére reklám- és marketing 
tanácsot is adunk. 

Vállaljuk reklámanyagok, 
szórólapok, cégkatalógusok, 

könyvek szerkesztését, gyártását.
Keressen bennünket!

Kornétás Kiadó Kft.
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D.

Tel.: +36 (1) 239-0146
Titkárság: 

titkarsag@kornetas.hu
Hirdetésfelvétel: 

hirdetes@kornetas.hu

Minőségi munka, pontos 
határidő, három évtizedes 

szakmai tapasztalat.
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Molnár Béla Sportcentrum

2021. július 4-én vasárnap
9:00 SpeckBaum fúvós zenekar

10:00 Gyermek labdarúgó torna
EBÉDELJÜNK EGYÜTT BÚCSÚ VASÁRNAPJÁN!

Ingyenes ebéd: gulyásleves, csirke curry, töltöttkáposzta
12:00 Karate, giri-sport és strandröplabda

13:00 Ünnepélyes megnyitó, díjátadás, kiállítás

14:30 Felnőtt csapatok mérkőzése
Ferencváros Öregfi úk – Etyek Öregfi úk, HLSZ AII STAR – Etyek SE felnőtt csapat 

17:30 Nagy Feró koncert
18:00 – 20:00 Party Arts zenekar

Egész napos gyermekprogramokkal várjuk a kicsiket és nagyokat!

Etyek Nagyközség 
Önkormányzata 

sok szeretettel vár mindenkit

2021. július 3-án 
SZOMBATON

a Látogatóközpontban 
megrendezésre kerülő 

batyus

BÚCSÚBÁLRA
A hangulatról gondoskodik

17:00 – SpeckBaum fúvós zenekar
18:00 – 24:00 Vokál Akkord Band

Batyu nélkül sem marad senki 
étlen-szomjan, lesz büfé!

Rendezvényünkön kérjük a hatályos 
járványügyi jogszabályok betartását! 

SARLÓS 
BOLDOGASSZONY

BÚCSÚ

2021. július 4.

11 óra 
ÜNNEPI SZENTMISE

A szentmisét bemutatja 

Mészáros Péter plébános, 
melyen az 

Etyeki Németek Egyesülete
Rosmarin kórusa énekel.


