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Anyakönyvi hírek Konditerem Etyeken

Köszöntjük Etyek januárban született hat legifjabb la-
kóját és szüleiket. Sok erőt, egészséget, boldogságot, 
csodálatos jövőt kívánunk a csöppségeknek és család-
juknak!

„Mikor megszületik egy várva várt gyermek, az élet 
dolgai új értelmet nyernek.

Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban, új fény-
nyel ragyognak a világra hárman.”

(Ismeretlen szerző)

Januárban egy pár döntött úgy, hogy összekötik életü-
ket és házasságot kötnek 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)

2022 januárjában öt esetben vettünk búcsút egy csa-
ládtagunktól, barátunktól, volt kollégánktól, szomszé-
dunktól.  

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

2021 decembere 
újabb mérföldkő volt 
az etyeki fi atalok éle-
tében. Megnyitotta 
kapuit az Ötház utca 
2/A szám alatti Láto-
gatóközpont emele-
tén a konditerem. 

A kardió gépek 
mellett az edzőte-
remben majd minden 
izomcsoport erősíté-
séhez szükséges eszköz megtalálható hölgyek, urak, 
idősebbek és fi atalok számára egyaránt. A látogatók 
rendelkezésére állnak az emeleti öltözőhelyiségek zár-
ható szekrényekkel, valamint zuhanyzási lehetőség is 
biztosított.

A használat Etyek Sportegyesületi tagsághoz kötött – 
a földszinten is megtalálhatóak a regisztrációhoz szük-
séges jelentkezési lapok, ezen kívül online is elérhető a 
www.webetyek.hu oldalon.  Az edzés előtt online felüle-
ten kell a megadott nyitvatartási időben helyet foglalni, 
ez a link szintén megtalálható a honlapon. A kondite-
rem-használatnak külön költsége nincs, de az egyesületi 
tagság éves díja 10 000 Ft. 

Várunk szeretettel minden mozogni vágyót, valamint 
azokat is, akik csak jó társaságra vágynak!

Dr. Zsoldos Renáta

Programajánló
Március Rendezvény Helyszín Szervező, közreműködő

15. kedd

9.15 órától az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 174. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepi megemlékezés
10.00 órától Mészáros János Elek operaénekes és 
a Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az 
Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 
tanulóinak koncertje
Koszorúzás

Látogatóközpont

Sarlós Boldogasszony katolikus templom

Turul szobor

Etyek Nagyközség Önkormányzata, 
Magyar-kút Könyvtár és Művelődési 
Ház, Etyeki Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola, 
Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola
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A közösségépítés 
alapkövei
A „Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért” pályázat keretében a Nemzeti Mű-
velődési Intézet a Kormány támogatásával hazai és határon túli magyarok lakta 
településeken gyöngyfűző, csipkeverő, hímző, mézeskalács-készítő, vesszőfonó 
és nemezelő hagyományőrző szakköröket indított 2021 őszén.  A kezdeménye-
zés elsődleges célkitűzése a hagyományőrzés, de kiemelten fontos feladata a 
közösségépítés is.

Etyek 2021 novemberében csatlako-
zott a programhoz és öt fővel elindult 
a vesszőfonó szakkör a településen. A 
résztvevők számára a foglalkozások 
alapanyagait és eszközeit ingyenesen 
biztosította a Nemzeti Művelődési In-
tézet. A szakköri tagok minden hétfőn 
a Látogatóközpontban találkoznak, 
hogy megtanulják és elmélyítsék a 
vesszőfonás fortélyait és nem utolsó 
sorban  örömüket leljék alkotásaikban. 
A családias hangulatban tevékenykedő 
lelkes csapat az alkotó kikapcsolódás 
mellett szeretné   fellendíteni az etyeki 
közösségi kulturális életet és hagyo-
mányőrzést.

A vesszőfonó szakkör végeztével,  a 
tavasz folyamán az alkotók elkészült 
munkáiból kiállítást rendezünk, melyre nagy szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt! A szakkörre oly nagy az érdeklődés, hogy további vesszőfonó, illetve újabb 
szakkörök indítását tervezzük.

Morvayné Dr. Sárközi Tünde 
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Etyek előre megy!

– Mire a legbüszkébb a 2010 óta el-
telt időszakban?

– Sok minden eszembe jut e kér-
dés kapcsán, de nem akarok egyetlen 
konkrétumot sem kiragadni, inkább 
néhány összefüggésre szeretném 
felhívni a fi gyelmet. Bizonyára sokan 
emlékeznek rá, honnan indultunk és 
hová jutottunk el a mai napig. Ezért 
csak kulcsszavakat sorolnék: őszödi 
beszéd, rendőrterror, világválság, el-
vonások, rezsiárak robbanása, vizitdíj 
és kórházi napidíj, eladósodottság, 
devizahitel-csapda, növekvő közter-
hek, egekbe szökő munkanélküliség. 
Ezek jellemezték a 2010 előtti, kudar-
cokkal teli időszakot. 

Ebben a helyzetben vettük át az 
ország irányítását, innen sikerült kö-
zösen talpra állnunk. Újraépítettük a 
gazdaságot, visszaadtuk az emberek 
hitét és reményét, nem utolsósorban 
a munka becsületét. A kormány és 
az ország „összekapaszkodásának” 
eredményeként – hála a gazdaság-
élénkítő intézkedéseknek és az elvég-
zett munkának – elkezdett növekedni 
a GDP, folyamatosan csökkent a mun-
kanélküliség, növekedtek a keresetek 
és megkezdődhetett a magyar csalá-
dok megerősítése. 

Ezt a folyamatot olyan, soha nem lá-
tott jelenség sem tudta megtörni, mint 
a 2015-ben elindult illegális migráció, 
vagy a 2020-ban berobbant korona-
vírus-járvány, amely egészségügyi és 
gazdasági világválságot okozott. Be-
legondolni is borzasztó, mi lett volna, 
ha a Gyurcsány-Bajnai-féle kormány 
idején történt volna velünk mindez, 
és nem mostanában, amikor egy sta-
bil és erős magyar gazdaság tudott 

szembenézni a felmerülő problémák-
kal. Így most nem megszorításokról, 
munkahelyek megszűnéséről, elvoná-
sokról – hanem nyugdíjprémiumról, 
13. havi nyugdíjról és nyugdíjemelés-
ről; családi adóvisszatérítésről, mini-
málbér-emelésről és a 25 éven aluliak 
személyi jövedelemadó mentessé-
géről beszélhetünk. Egy érdekesség: 
a családi adóvisszatérítés keretében 
február 15-éig, Etyeken 384 450 899 
forint összegben mintegy 762 fő kap-
ta vissza a tavaly befi zetett személyi 
jövedelemadóját. Ez összehasonlít-
hatatlanul kedvezőbb helyzet a 2010 
előtti állapotokhoz képest, nem igaz?

– Milyen helyi eredményekről tud 
beszámolni?

– Szerencsére Pannónia Szívében 
sincs sok okunk a szégyenkezésre! 
Be kell vallanom, rendkívül büszke va-
gyok rá, hogy közösen, összefogással 

tudtunk megvalósítani sok számos 
beruházást az egész térségben – ter-
mészetesen itt Etyeken is –, melyek-
nek köszönhetően környezetünk épült, 
szépült, közösségeink pedig erősöd-
tek. Vannak olyan fejlesztések, ame-
lyek sokak életét tették jobbá: ilyenek 
az úthálózati fejlesztések, amelyekből 
csak tavaly, mintegy húsz helyszínen 
9 milliárd 972 millió forint felhasználá-
sával, összesen 66,5 kilométer hosz-
szúságban épültek át útjaink. A Ma-
gyar Közút Nonprofi t Zrt. szakemberei 
szerint ezzel minden idők legnagyobb 
útfelújítási programja valósult meg a 
térségben. 

A fejlesztésekből Etyek is alaposan 
kivette a részét, elég csak a háromró-
zsai csomópontot vagy az odavezető 
utat, illetve a Biatorbágy-Etyek-Alcsút-
doboz utat említeni, miközben készül 
a botpusztai körforgalom is. Ameny-

Tessely Zoltán Etyek országgyűlési 
képviselője 2010 óta. A képviselő a 
FIDESZ-KDNP színeiben 2022-ben 
is megméretteti magát Fejér megye 
3-as számú választókerületében. 
Bár politikusról van szó, nem csak 
a politikai teljesítményre, hanem az 
emberre is kíváncsiak voltunk.
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nyiben pedig valaki nem négykeréken, 
hanem kétkeréken közlekedik, akkor 
is komoly fejlesztések eredményeit 
élvezheti, hiszen a Budapest-Balaton 
kerékpárút Etyek-Biatorbágy szakasza 
megépült, korábban pedig megvalósult 
az Etyek-Bicske-Tarján kerékpárút. A 
faluvezetéssel közösen is szép sike-
reket értünk el, elsősorban a Magyar 
Falu Programban, hiszen napelemeket 
telepítettünk középületekre, felújítottuk 
a Középhegy utca egy részét, a Hegy-
köz utcát, a Tó utcát, a Temető utcát, 
a Kossuth Lajos utca járdáját, valamint 
a Körpince köz első szakaszát. Fejlesz-

tettük a Nefelejcs Német Nemzetiségi 
Óvoda udvarát, óvodai műfüves pályát 
létesítettünk. Több eszközhöz jutott az 
önkormányzat, amelyekkel a közterü-
leteket tudja fenntartani. 

Fontosnak érzem a borturizmus 
erősítése érdekében tett erőfeszítése-
inket, hiszen Etyek a pezsgő és a bor 
magyarországi fellegvára. Nem vélet-
len, hogy a Pannónia Szíve Program 
keretében nemzeti forrásból valósult 
meg az etyeki borközpontok fejleszté-
se. Az első nagyberuházás, az Újhegy 
Gasztrosétány, a Kecskegödör, a Kör-
pince és az Öreghegy fejlesztése azt 

a célt szolgálta, hogy az újonnan elké-
szített arculati kézikönyvnek megfele-
lő magas minőségben elkészüljön a 
területek jobb megközelítését biztosító 
szilárd burkolatú úthálózat, valamint a 
21. századi infrastrukturális hálózat ki-
építése és korszerűsítése, beleértve a 
villamoshálózat kábelerdejének a föld 
alá süllyesztését. A fejlesztés során a 
Gasztrosétányt közművekkel (szenny-
víz, csapadékvíz, ivóvíz, földkábeles 
elektromos hálózat, telekommuni-
kációs kábelek) történő ellátásán túl, 
egyedi tervezésű kandeláberek, köz-
területi padok, utcabútorok kerültek 
elhelyezésre. A program részét képez-
te az eredeti építészeti arculat vissza-
állításával, autentikus építőanyagok 
felhasználásával felújított Svábház is, 
mely a nemzetiségi hagyományok fel-
elevenítését és a kitelepítés szomorú 
történetét hivatott bemutatni. Szintén 
e programból az Öreghegyen buszfor-
duló és -parkoló épült, valamint meg-
valósult a Látogatóközpont, amely egy 
300 millió forintos turisztikai fejlesztés 
volt. Ugyanakkor vannak olyan beru-
házások, amelyek a közeljövő felada-
tai: ilyen például a bölcsőde megépí-
tése, a Svábház fejlesztése második 
ütemének befejezése vagy az orvosi 
rendelők számára Etyekhez méltó épí-
tett környezet biztosítása.
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– Mit hozhat mindezeken túl Etyek 
számára a távolabbi jövő?

– A napokban kiválasztásra került 
az Esztergom-Etyek-Ercsi kerékpárút 
egyik leghosszabb, még megépítésre 
váró szakaszának a kivitelezője. A Bu-
dapest-Balaton kerékpárútnak pedig 
az Etyek és Gyúró közötti újabb sza-
kasza már épül, még a nyári szünet 
előtt át is adhatjuk. A Pannónia Szíve 
Programhoz kapcsolódóan elkészült a 
megvalósíthatósági tanulmánya a ter-
málfürdő és szálloda épületegyütte-
sének, amely fejlesztés kiváló turisz-
tikai vonzerőt javító lehetőség Etyek 

számára. Hasonlóan nagy segítség 
lehet a már kiviteli tervdokumentá-
cióval bíró Vereb-Vál-Gyúró-Etyek új 
közút megépítése, az ehhez csatlako-
zó Dávidmajor, Herceghalom vasútál-
lomás, Herceghalom úttal. Könnyebb 
lesz így elérni az elővárosi tömegköz-
lekedést, javul Pannónia Szíve telepü-
lései közötti kapcsolat és az autópá-
lyák elérése is.

A korábbi kártételek felszámolása is 
folytatódhat a Nagygödör rehabilitáció-
jával, egy zöldebb Etyekért.

Ezekről a fejlesztésekről is döntünk 
az április 3-ai választáson. Ne legyen 

kétsége senkinek afelől: ha a baloldal 
kerül hatalomra, a korábban általam 
is említett szomorú korszak visszatér. 
Számukra - minden állításuk ellené-
re - a vidék nem fontos, ezt láthattuk 
2010 előtt is. Ahogyan mi azt is meg-
tapasztalhattuk, hogy a mi vidékünket 
különösen gyűlölik a baloldal politi-
kusai. Ennek a térségnek a fejlődését 
mindig is el akarták lehetetleníteni. 

Nekünk viszont szívügyünk, hogy az 
eddigi lendülettel folytatódjon Etyek 
fejlődése. Mint ahogy azt is megígér-
hetem: mi elszántan és határozottan 
fogjuk továbbra is képviselni saját ér-
tékrendünket. Mert a térség fejleszté-
se nem várható mástól, csak tőlünk. 
Továbbra is sziklaszilárdan kiállunk 
majd keresztény értékeink, magyarsá-
gunk kultúrája és nemzeti hagyomá-
nyaink mellett. Minden erőnkkel azon 
leszünk, hogy megvédjük határainkat 
az ismét erősödő migrációtól, hogy 
megóvjuk gyermekeinket az egyre 
szélsőségesebb szexuális propagan-
dától, az egyre erősödő liberális té-
bolytól.

– Milyennek látja az esélyeket?
– Látom a közvélemény-kutatási 

eredményeket, de mi választást aka-
runk nyerni. Hiszem, hogy megvan 
minden esélyünk erre, hiszen az el-
múlt 12 év eredményei önmagukért 
beszélnek Etyeken, a Pannónia Szí-
vében és egész Magyarországon is. 
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Ez azonban nem elég a győzelemhez. 
Ahhoz még rengeteg munka áll előt-
tünk a következő hetekben. Rajtam 
nem fog múlni. Munkatársaimmal és 
segítőinkkel mindent el fogunk követni 
a siker érdekében. Ez persze csakis a 
választókon fog múlni.

– Nyilván ez az időszak a munkáról 
szól. Mivel tölti kevéske szabadidejét?

– Jól látja, ebben az időszakban egy 
politikusnak kevés ideje van a család-
jára és a hobbijaira. Sajnos, a nap ne-
kem is csak 24 órából áll. Számomra 
nagy boldogság, hogy a feleségem és 
a lányaink mindenben támogatnak, 
mellettem állnak és sok esetben te-
vékenyen kiveszik a részüket a mun-
kából is. Szóval velük még csak-csak 
találkozom kampányidőszakban is, de 
a kutyáim meg sem fognak ismerni 
április 3-a után. Egyébként „békeidő-
ben” sokat foglalkozom velük, hiszen 
munkakutyákról lévén szó, kedvelik és 
igénylik a sok mozgást, amely engem 
is teljesen kikapcsol. 

A kor előrehaladtával igyekszem 
testmozgásra is időt szakítani, legyen 
szó kocogásról vagy evezésről, és per-
sze a néptánc a másik nagy szerelem. 
Fiatalkoromat teljes mértékben meg-
határozta és a mai napig sem ereszt. 
Azt hiszem, bárhová is sodorjon az 
élet a jövőben, mindig is néptáncos 
maradok. A zenéből és táncból a leg-
nehezebb órákban is töltekezhetek.

Dr. Bálint Attila
önkormányzati képviselő

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő

Tessely Zoltán országgyűlési képviselőként 2010 óta dolgo-
zik a térség fejlesztési elképzeléseinek megvalósításáért. 
2010-2014 között az európai ügyek bizottságának tagja, 2014 
óta már a második ciklusban a bizottság kormánypárti alel-
nöke. Orbán Viktor miniszterelnök 2016. január 1-től az Etyek, 
valamint a Szent László- és Váli-völgy fejlesztéséért felelős 

miniszterelnöki biztossá nevezte ki, 2018. október 18-ai hatállyal pedig a 
Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki 
biztossá. E feladatkörében eljárva hangolja össze a Pannónia Szíve Program 
keretében a turisztikai térséget érintő koncepciók kidolgozását, a fejlesztési 
források terhére támogatott projektek előkészítését és végrehajtását. 
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Farsangi játszóházat szerveztünk a közelmúltban a Magyar-kút 
Könyvtárban.  Kurunczi Ilona Bilu néninek köszönjük a fi nom fánkot, 
mellyel megvendégelhettük a nagysikerű rendezvény résztvevőit.

Játszva tanulni

A „Találd ki, hol van!?” rovat felad-
ványainak helyes megfejtői közül
Bodor-Molnár Bendegúz a szeren-
csés nyertes. 

Jutalma egy könyvcsomag, amelyet 
Debreceni Csaba Attila alpolgármester  
a Magyar-kút Könyvtárban nyújtott át.

 Bende gúz a pátyi Waldorf Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola 5. osztályos tanulója.

Kihívásnak érzi, hogy megfejtse a 
képes feladványokat, mivel jól ismeri 
lakóhelyét, Etyeket, de az sem utolsó 
szempont számára, hogy nyerni is 
lehet a helyes megoldásokkal.

Öten vannak testvérek, bátyja, 
nővére, húga és kisöccse mellett ő 
a középső gyermek. Mindig nyitott 
szemmel jár Etyeken, hogy felfedez-
ze az utcákon, tereken a szobrokat és 
az érdekes látnivalókat. Így észrevét-

lenül is játszva tanul és sajátítja el a 
helytörténeti ismereteket Etyekről.

Gratulálunk Bendegúznak és arra 
bíztatunk mindenkit, hogy a jövőben 
minél többen küldjék be szerkesztősé-
günkbe a feladványok megfejtését! 

Találd ki, Etyek mely részén készült a fotó!
A megfejtéseket a szerkesztőségbe, a képre és hó-
napra való hivatkozással, névvel, e-mail címmel az 
ujsag@etyek.hu e-mail címre kérjük beküldeni.
Év végén a jó megoldást beküldők között egy könyv-
csomagot sorsolunk ki. 

Beküldési határidő: megjelenés hónapjának 25. 
napja 23:00.

A február havi játék megfejtése: Magyar-kút 

Farsangi játszóház képekben
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1848/49 – amikor meghalljuk ezt 
a dátumot, akkor a 174 évvel ez-
előtti márciusi forradalom és az 
azt követő szabadságharc esemé-
nyei jutnak eszünkbe. Ez a dátum 
olyan mérföldkő történelmünkben, 
amely minden magyar számára az 
összefogást példázza.

174 évvel ezelőtt fi atal hazafi ak 
úgy döntöttek, hogy a független-
ségért és a szabadságért csele-
kedniük kell a magyarság léte és 
jövője érdekében. Egy olyan úton 
indultak el, ami nyelvében és ön-
rendelkezésében megteremtette 
az alapjait magyarságunk fenn-
maradásának.

Az 1820-as évek közepétől ülé-
sező reformországgyűléseken 
nem születtek döntések a jobbá-
gyok felszabadításáról, a törvény 
előtti egyenlőségről, a közös te-
herviselésről, az önálló magyar 
minisztériumról és a nemzeti 
bank létrehozásáról. Ezen követelése-
ket a Mit kíván a magyar nemzet című 
kiáltvány 12 pontjában foglalták össze 
az 1848. március 15-én kitört pesti 
forradalom hősei. 

A XIX. század nagy nemzedékének 
hazaszeretete és hite most is erőt ad-
hat országunk jövőjének formálásá-
hoz, eddig elért eredményeink megvé-
déséhez. 

Mit jelent a ma emberének 1848/49?
A történelem kimagasló eseményei 

sohasem múlnak el nyomtalanul. Akár 
kudarcokról, akár sikerekről van szó, 
beépülnek a következő generációk tu-
datába. 1848 céljai itt élnek bennünk, 
törekvései jelen vannak mindennap-
jainkban, melynek fundamentuma: 
Isten, haza, család. E három szót lel-
künkben a magyarság azon gondolata 
kapcsolja össze, mely nélkül elvesz-
nénk Európa olvasztótégelyében: gyö-
kereink, több mint ezer éves kultúránk 
és hitünk összetartó ereje nélkül ma-
gyarságunk szertefoszlana. 

A ’48-as forradalom és szabadság-
harc eszméje – leverése ellenére is – 
megmaradt annak a csodának, amely-

ről Széchenyi István így írt két nappal 
a márciusi forradalom után titkárának, 
Tasner Antalnak: „Barátom, csudákat 
élünk! Az első felvonás gyönyörűen 
sikerült. Én tele vagyok a legnagyobb 
reményekkel. Én most és ezek után 
már nem tudok kételkedni nemzetünk 
legszebb kifejlődésében. Ha reakció 
nem történik és több lesz bennünk a 
hazafi ság, mint az irigység, több a pol-
gári erény, mint dicsvágy, én ’biz azt 
hiszem, lesz még a magyarbul valami 
s pedig sok!” 

A féltő reménykedésből valóra vált 
az aggodalom, a szabadságharc csak 
a lelkekben győzhetett, a reform és a 
szabadság eszméi sokáig csak a szí-
veket dobogtatták meg.  

Több emberöltő az a közel két év-
század, ami eltelt a forradalmi esemé-
nyek óta. Mégis fontos, hogy tovább-
adjuk a jövő nemzedékének az akkor 
történteket. Múltunk meghatározza 
jelenünket és jövőnket is! 1848 forra-
dalma utat mutatott őseink tisztelete, 
a hazafi ság, a haza iránti feltétlen sze-
retet és a magyarság összetartásának 
szent ügye iránt.

’48 szellemisége összeková-
csolta a nemzetet; a széthúzás, 
a tagadásra alapozott érdekek és 
az idegen hatalmak politikája he-
lyett a bölcsesség, az értékekre 
épülő közös tudat vezérelte őket. 
Ahogy Petőfi  írja A magyar nem-
zet című költeményében:

„Jóra termett nép honában egy 
a szív, az akarat…” 

A forradalmi eszméket olyan 
erős nemzeti érzés és hatalmas 
szabadság utáni vágy tüzelte, 
mely a nehézségek ellenére sem 
tántorította el a forradalmárokat. 
Tudták, hogy a legdrágábbal, az 
életükkel fi zethetnek, mégsem 
hátráltak meg.

A forradalmi eszmék szerzői a 
Márciusi Ifjak: Petőfi  Sándor, Irinyi 
József, Jókai Mór, Vajda János, 
Vasvári Pál, Irányi Dániel; az első 
független magyar kormány nagy 
alakjai Batthyány Lajos, Széche-

nyi István, Eötvös József, Deák Ferenc; 
a szabadságharc nagy nevei: Bem Jó-
zsef, Damjanich, Klapka, Perczel Mór, 
Aulich, vagy a legellentmondásosabb 
megítélésű személy Görgei, mind-
mind egy dicsőséges korszak nagyjai. 
Ők azok, akik hittek abban, hogy a ma-
gyaroknak joguk van az önállósághoz, 
a nemzeti függetlenséghez, a szabad-
sághoz és a szuverenitáshoz. 

A jeles személyiségek mellett a kor 
névtelen hősei voltak a nemzetőrök, 
a honvédek, akik mára jelképekké vál-
tak; gondolkodás nélkül mentek Kos-
suth hívó szavára a ’48-as zászlókkal 
és kokárdákkal. E jelképek az együvé 
tartozást jelentik ma is. Az eszmeisé-
get, az erőt és hitet növelik, megsok-
szorozzák identitásunkat és erősítik a 
nemzettudatot. 

Legyen ez a nap az akkori hősök iránti 
tisztelet és emlékezés napja, példamu-
tató tetteik szolgáljanak – határon innen 
és túl – minden magyar számára!

Kattra Judit
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhe-

tetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat 
Vizsgáló Bizottság tagja

Ünnepi gondolatok március idusára
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2017-ben a borvidék pezsgőt termelő 
borászai úgy döntöttek, hogy közös 
szakmai munkájukkal létrehozzák 
az Etyeki Eredetvédett Pezsgő fogal-
mát, mely egyúttal az etyeki borrégió 
csúcstermékének számító termék 
defi niálását jelenti. Ez a projekt az 
etyeki körzet borászai számára egy 
hosszútávú közös munkát, együtt-
gondolkodást, közös kommunikációt 
és szakmai tapasztalatcserét hordoz 
magában, mely mind a helyi borász-
közösség fejlődését, mind pedig Etyek 
térség borszakmai előrelépését jelen-
ti.

Célunk nem a jelenleg hatályos 
pezsgő kategóriák és megnevezések 
beszüntetése, hanem egy ezektől szi-
gorúbb, pontosabb, minőségibb és 
fenntarthatóbb, prémium termékkate-
gória létrehozása.

Ezidáig az Etyeki Körzet hivatalos 
termékleírásából hiányzott a prémium 
szegmensű, a piramis csúcsát jelentő 
termék. Az Etyek-Budai Pezsgő, mint 
termékleírás eddig is létezett, de vé-
leményünk szerint az túl laza korlá-
tok közé volt szorítva. Több, mint 40 
szőlőfajta használata megengedett, a 
pezsgő pedig a tartályostól a palacko-
sig mindenféle eljárással készülhet 
benne.

Az etyeki pezsgőkészítők szeretnék, 
hogy az általuk előállított pezsgők fel-
ismerhető identitással, stílussal ren-
delkezzenek, ezért létrehoztak egy 
mindenki által elfogadott keretrend-
szert, melynek követésével kívánják a 
jövőben a pezsgőiket készíteni. 

Célunk, hogy ne csak a pezsgőink 
kapjanak felismerhető identitást, de 
szőlőink is, így az Etyek-Budai Borvidék 
történetében az első, pontos szőlőter-
mesztési technológián alapuló eredet- 
és területvédelmi rendszer kutatását és 
létrehozását szorgalmazzuk a jövőben.

Munkánk 2017-ben indult. Az első 
évben havonta gyűltünk össze, hogy 
egymás és a világ pezsgőit kóstolva 
vitassuk, majd végül alkossuk meg 
eredetvédelmünk alapjait.

Az eredetvédelmünket 2018-ban 
véglegesítettük, már egy közösen 
végzett szürettel a hátunk mögött. Az 
Etyeki Hegyközség, valamint a Magyar 
Bor Eredetvédelmi Tanácsának segít-
ségével végül az Európai Unió elé ter-
jesztették fel új termékleírásunkat.

2020-ban az Unió által is bejegyzett 
eredetvédelem készült el, Etyeki Pezs-
gő OEM néven. Az első Etyeki Pezsgő 
OEM termék legkorábban 2023-ban 
kerülhet majd forgalomba.

Etyeki Pezsgő OEM termékleírás:
- 2 kg/tőke maximális hozamkorlá-

tozás,
- kizárólag az Etyeki körzet dűlőinek 

a szőlőterületeiről,
- 4 fajta használatával készülhet: 

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot 
Blanc, Pinot Gris,

- csak eredetvédelembe bevont te-
rületekről,

- minimum 24 hónapos palackos 
érlelés degorzsálás előtt,

- maximum 12 g/l megengedett ex-
pedíciós likőrözés,

- bíráló bizottság felállítása a stlíus-
idegen pezsgők kizárására.

Az Etyeki Eredetvédelmi Mozgalom 
alapító tagjai:

Orosz Gyula: Hegybíró, Orosz Gyula 
Családi Pincészet,

Pázmányi Dániel: Haraszty Vallejo 
Pincészet,

Kattra Imre: Kattra Pincészet,
Kálna István: Kálna Pincze,
Szövényi Áron: Anonym Pince,
Nádas Szilárd: Nádas Borműhely,
Gombai-Nagy Szabolcs: Gombai 

Pezsgőpince,
Rókusfalvy Pál: Rókusfalvy Pince,
Mérész Sándor: Etyeki Kúria,
Lackó Gábor: Törley Pezsgőpincé-

szet,
Szijjártó Előd: Szíjjártó Előd Borá-

szat,
Gáspár Gergő: Vizi Pince,
Hernyák László és Tamás: Hernyák 

Birtok

Hernyák Tamás
borász

Etyeki eredetvédett pezsgő
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Etyek Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 15/2021. (XI.29.) önkormány-
zati rendeletével módosította az Önkor-
mányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
2/2021. (II.9.) önkormányzati rendeletét. 
A rendelet módosítása következtében fel-
halmozási célú támogatások kerültek be-
építésre a költségvetésbe, így két pályázati 
bevétel, az óvoda játszóudvar és közterületi 
játszótérre elnyert 4.977.853 Ft Magyar Falu Program, vala-
mint a Horváth utcai pince helyreállításának tervezésére el-
nyert 165.000 Ft Népi Építészet - Teleki Alapítvány által nyúj-
tott támogatás. Ezen kívül a központi költségvetésből érkező 
normatívák, illetve a korábbi Képviselő-testületi határozatok 
alapján szükségessé vált átcsoportosítások indokolták a 
rendelet módosítását.

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2022. (I.6.) határozatával módosította a külterületi he-
lyi közutak fejlesztésére (VP-7.2.1.1-21) vonatkozó pályázat 
benyújtásáról szóló korábbi határozatát. A döntés értelmé-
ben a pályázat benyújtásához szükséges önerőt 6.500.000 
Ft erejéig Etyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költ-
ségvetésében biztosítja, míg a 141/2021. (XI.3.) határozat 
alapján az általános tartalék terhére biztosított 4.000.000 
Ft önerőt a 2021. évi általános tartalékba visszahelyezi.

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2022. (I.7.) önkormányzati rendeletével módosította 
a közterületi térfi gyelő rendszerről szóló 10/2021. (VI.11.) 
önkormányzati rendeletét. A módosítás indoka, hogy egy-
részt néhány korábbi helyszín pontosítása vált szükséges-
sé, valamint az illegális hulladéklerakás megakadályozása 
érdekében vásárolt három darab vadkamera helyszíne is 
bekerült a rendeletbe.

A 2/2022. (I.7.) önkormányzati rendelettel a Képvise-
lő-testület megállapította az Etyeki Polgármesteri Hivatal-

ban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. 
évi illetményalapját, és illetménykiegészí-
tését.

Etyek Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 6/2022. (I.6.) határoza-
tával elfogadta Etyek Nagyközség Önkor-
mányzatának sportfejlesztési koncepció-
ját azzal, hogy abban jelenjen meg a giri 
sport, valamint az erőemelés támogatása 

is.
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

7/2022. (I.6.) hatá rozatával döntött arról, hogy az „Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
felhívás keretében a maximálisan igényelhető 20.000.000 Ft 
összegű támogatásra vonatkozó pályázatot nyújt be a Mol-
nár Béla Sportcentrum 105x65 méteres természetes gyep-
borítású sportpályájának felújítására, amelyhez 10.769.230 
Ft önrészt biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségveté-
sében.

A 8/2022. (I.6.) határozat alapján Etyek Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Velencei-tó 
és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács-
csal a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek új úthálózati elem megva-
lósítása érdekében együttműködési megállapodás meg-
kötéséről.

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2022. (I.6.) határozatával döntött az Etyek, Széchenyi u. 
1/5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás-
nak Schramek Géza részére 2022. február 1. napjától 2027. 
január 31. napjáig, de legfeljebb a Bicskei Prelúdium Alap-
fokú Művészeti Iskola etyeki dráma és színjátszó tanszak 
vezetésével kapcsolatban létrejött közalkalmazotti jogvi-
szonya fennállásának időtartamáig történő bérbeadásáról. 

Önkormányzat

Önkormányzati döntések

Nekünk épül!
Nagyon szépen köszönjük türelmüket és megértésüket a beruházásokkal kapcsolatban!
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Várjuk jelentkezésüket a Békemenetre 2022. március 15-én induló buszra, a polgarmester@etyek.hu 
e-mail címen! Bővebb információ Horváth Jánostól kérhető a 06-20-620-1872-es telefonszámon.


