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Anyakönyvi hírek Ady Endre: Május

Az elmúlt időszakban egy pár dön-
tött úgy, hogy összekötik életüket 
és házasságot kötnek települé-
sünkön, Etyeken.

„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)

Az elmúlt időszakban két 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.”

Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyű felöltőt szegre akasztó,
Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó…

Járok a korzón, szívembe’ mámor:
Kacagva libben leányka-tábor.
De szép az élet…
Fél óra múlva – zuhog a zápor…

Programajánló
Május Rendezvény Helyszín Szervező, közreműködő

1. V. 10.00-17.00 óráig Majális Látogatóközpont Etyek Nagyközség Önkormányzata, Magyar-kút 
Könyvtár és Művelődési Ház 

3. K. 15.00-18.00 óráig Véradás Látogatóközpont Országos Véradó Szolgálat

6. P. Májusi ARTFEST – Etyeki Piknik 12
Gasztrosétány, Sör-
manufaktúra Bot-
puszta, Öreghegy

ROXER Produkció 

7. Szo. 10.00 órától Versmondó verseny  Magyar-kút Könyvtár Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

8.00-13.00 óra között Oldtimer verseny Látogatóközpont Hungária Classic, Magyar-kút Könyvtár és 
Művelődési Ház

11. Sze. 14.00-16.30 óra között Tour de Hongrie 
Magyar Kerékpáros Körverseny 

Útvonal: Etyek, 
Kossuth Lajos utca – 
Alcsúti út 

Tour de Hongrie Szervezőiroda, Magyar-kút Könyvtár 
és Művelődési Ház

14. Szo.
9.00 órától II. MTB és terepfutó 
Chellenge, valamint Családi 
Egészség- és Sportnap

Látogatóközpont

ÚJBUDA Superior Mountain Bike Sportegyesület, 
Etyek Nagyközség Önkormányzata, Magyar-kút 
Könyvtár és Művelődési Ház, II. sz. Háziorvosi körzet, 
I. sz. Védőnői Szolgálat, civil szervezetek, önkéntesek

21. Szo. 10.00 órától Német Nemzetiségi Nap Bitumenes pálya Német Nemzetiségi Önkormányzat, Etyek Nagyközség 
Önkormányzata

10.00 órától Etyeki Borangoló Etyeki pincék Etyeki Borút Egyesület
29. V. 10.00-16.00 óráig Gyermeknap Látogatóközpont Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház
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Anyák napja
Osvát Erzsébet: 
Meséltél és meséltél

Velem voltál örömömben,
velem voltál bajban,
velem voltál, ha sírtam,
velem, ha kacagtam.
Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,
kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?
Te azt sosem kérted,
de talán a két szemem
elárulta néked.

Anyák napja alkalmából 
szeretettel köszöntjük az 
Édesanyákat! 

Anyának lenni a világ talán legcsodá-
latosabb, ugyanakkor legnehezebb 
feladata is lehet egyben. Egy gyermek 
születésével egy édesanyának életre 
szóló új hivatása lesz, amely az év 365 
napjára, a nap 24 órájára szól. 

Ezen a napon megköszönhetjük 
mind azt, amit Édesanyánk adott a 
számunkra. Nincsenek szavak és tet-
tek, melyek felérnek azzal, amit kapunk 
tőlük: odaadó és önzetlen szeretetet, 
gondoskodást, megértést, az otthon 
és a család nyújtotta biztonságot.

Hála és köszönet érte. 
Minden Anyukának nagyon boldog 

Anyák Napját kívánunk!
Dr. Zsoldos Renáta

Tartalom

Programajánló 2

Anyák napja 3

A KEKA 4

Közlekedésfejlesztés  5

Hivatástudat és szolgálat 6

Képzőművészeti kiállítás 7

A természet ünnepe 8

Mestereim, példaképeim… 9

SZÖRPISVAN 
hangulatképek 10

Magyarok a világ 
gasztronómiai térképén 12

II. Etyeki MTB és terepfutó 
Challenge  13

Önkormányzati döntések 15

Csak egy kattintás!

www.webetyek.hu

2022. május   MAGYAR-KÚT   3Ünnep



A KEKA

A fenti rövidítés a Kulturált, Egészsé-
ges Etyekért Közalapítvány „monog-
ramja”. Az alapítvány 25 éve szolgálja 
Etyeket, az etyeki lakosokat. Sokaknak 
talán nem is kell bemutatni az elvég-
zett tevékenységeket, a beruházá-
sok megvalósítását és a mindennapi 
életben felmerült segítségnyújtást. A 
kulturális, az egészségügy és szociá-
lis területeken végzett munka fémjelzi 
az alapítvány mindenkori elnökeinek 
és kuratóriumi tagjainak ténykedését. 
Vannak azonban olyanok, akik talán 
kevésbé ismerik a KEKA-t, de jó szív-
vel olvasnak múltról, jelenről és a jö-
vőbeni elképzelésekről.

Az alapítvány első elnöke Kattra 
Imre volt, aki arra a kérdésre, hogy mi 
volt számára a legfontosabb, legem-
lékezetesebb abból a tíz esztendőből, 
mely alatt ezt a pozíciót betöltötte, az 
alábbi gondolatokat osztotta meg ve-
lünk:  

„Az egyik legmaradandóbb emlék 
természetesen az óvoda építése, de 
mindemellett számos egyéb beru-
házás is megvalósult, úgymint a bot-
pusztai villany, az Öreghegyi vízveze-
ték és a Halastó melletti út kövezése. 
Számos alkalommal volt szerencsém 
együtt dolgozni az akkori iskolaveze-

téssel, különböző intézményi pályázat 
kapcsán.”

Vida János szintén tíz éven keresz-
tül látta el az alapítvánnyal kapcso-
latos elnöki feladatokat. Munkájában 
precíz, a szociális területtel kapcso-
latban elhivatott emberként a lakosok 
mindig számíthattak a segítségére. 

Jómagam a 2019-es év második fe-
létől igyekszem munkámmal segíteni 
az alapítvány által kitűzött célok meg-
valósulását. Sajnos 2019 óta nagyobb 
horderejű beruházások, fejlesztések 
megvalósítására, az élet minden terü-
letére begyűrűző pandémia nem adott 
lehetőséget. Az elmúlt időszakban a 
segítségnyújtáson volt a hangsúly. 
Bízva abban, hogy a járvány lecsen-
gőben van, szeretnénk olyan fejlesz-
tésekben is szerepet vállalni, amelyek 
a településünkön élők javát szolgálják, 
összhangban az alapítvány minden-
kori céljaival. Tegyük mindezt úgy, 
hogy legyen szó beruházásról vagy 
közvetlen támogatásról, a jövőbeni 
adományozók magukénak érezzék a 
célkitűzéseinket, azok pedig, akik ré-
szesülnek a megvalósított eredmé-
nyekből, ne úgy érezzék, hogy adtak 
nekik, hanem azt érezzék, hogy gon-
doltak rájuk, dolgoztak értük. 

A fenti gondolatmenet ölt testet ak-
kor, amikor az etyeki önkormányzattal 
együttműködve szeretnénk hozzáten-
ni a munkánkat a megvalósítás előtt 
álló „pumpapálya projekthez”. Mit is 
takar ez az elnevezés? Egy olyan épí-
tett ügyességi pályarendszert, mely a 
kerékpárosokon túl helyet ad a görko-
risoknak, gördeszkásoknak és rolle-
reseknek is.  Terveink szerint a pálya 
kivitelezése, a megvalósítandó játszó-
tér és KRESZ-park az Etyeken élő gyer-
mekeknek biztosít majd szórakozási 
lehetőséget. A fejlesztés egy része kor-
mányzati támogatással valósul meg 
az Aktív Magyarországért Program 
részeként meghirdetett Országos Brin-
gapark Program keretein belül elnyert 
pályázati támogatás segítségével, 
azonban nem titkolt cél, hogy további 
források után kutatva a helyi vállalko-
zások között is támogatókra leljünk.

A jövőbeni célok között a nagyberu-
házások, kisebb léptékű fejlesztések 
és a mindennapok nehézségeinek 
megoldása is egyforma súllyal sze-
repel, mert nem a nagyságrend az 
értékmérő, hanem a megvalósításban 
rejlő jó szándék. 

Kattra Judit  
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Közlekedésfejlesztés 
Etyek - Pannónia Szívének zászlóshajója

A régió eddigi legnagyobb útberu-
házása valósult meg a közelmúltban 
Etyeken, amely Pannónia Szívének 
zászlóshajója. A Kiemelt Társadalmi 
Igények program keretében mintegy 
1.841 milliárd forint támogatásból 
elkészült az Etyek-Háromrózsa ösz-
szekötő út 6,6 kilométeres szakasza, 
valamint kiépítésre került a botpusz-
tai körforgalmi csomópont. Ezzel az 
1-es főútig a legbiztonságosabb ötá-
gú csatlakozási körforgalom került át-
adásra. Az átadó ünnepségen Tessely 
Zoltán országgyűlési képviselő ki-
emelte, hogy a kormányzati támoga-
tásnak köszönhetően egy teljesen új 
településkapu épült ki a XXI. századi 
elvárásoknak megfelelő műszaki tar-
talommal, közvilágítással, növények 
telepítésével, hiányzó járdaszakaszok 
megépítésével és 80 darab közúti jel-
zőtábla kihelyezésével. Zajlik a busz-
megállók biztonságos megközelítését 
szolgáló gyalogos átkelők tervezése 
is.

Zólyomi Tamás polgármester em-
lékeztetett, hogy ez a beruházás fon-
tos bizonyítéka annak, hogy a térség 
országgyűlési képviselőjének nemze-
tünk és választókerületünk érdekében 
becsülettel, szorgalommal és elkö-

telezettséggel végzett munkájának 
köszönhetően mintaszerűen fejlődik 
Etyek, ehhez csatlakozva a település-
vezetés dolgozik a következő fejlesz-
téseken.

A beruházáshoz kapcsolódóan 
Etyek belterületi szakaszán, az Óvoda 
utca elejétől teljes útburkolatcserét, 
a település határáig mintegy másfél 
kilométer hosszan térkővel burkolt 
járdákat, járdaszegélyeket, rácsos víz-
elvezető csatornát, buszmegállókat 
alakítottunk ki. Befejeződött az Etyeki 
patak fölött átívelő – az Óvoda utcát 
és Botpusztát összekötő – híd felújí-
tása is. A beruházás során elkészült a 

csapadékvíz-elvezető rendszer rend-
betétele is. 

A fejlesztés során mindeddig példa-
értékű a helyi Önkormányzat, a Ma-
gyar Közút Fejér Megyei Igazgatósá-
ga, valamint a kivitelező Duna Aszfalt 
Út- és Mélyépítő Zrt. közötti együtt-
működés. Az útberuházás és a hozzá 
kapcsolódó közműfejlesztések tovább 
növelik Etyek infrastruktúrájának szín-
vonalát, a település esztétikai arcula-
tának összképét, s nem utolsósorban 
az itt élők komfortérzetét, valamint a 
biztonságos közlekedés feltételeit.

Dr. Bálint Attila

Fotó: Fórika Attila
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Hivatástudat és szolgálat

„Az Asszonytól született Ember
rövidéletű, háborúságokkal bővelkedő,
mint a virág kinyílik és elhervad és
nem állandó.”

(Jób Könyve)

Milyen kevesen vannak, akik az ókor e 
néhány gondolatát személyes életük-
ben vezérfonalnak tekintik. Ősidőktől 
ismert, hogy életútja során az em-
ber különböző módon szembesül az 
öregedéssel és sajátosan viszonyul 
a múló időhöz, a múlandósághoz és 
az elmúláshoz. Cicero nagyon mély 
átérzéssel írta az „öregedéshez elju-
tás” aforizmáját: „Én azt szeretném, 
hogyha rövidebb ideig lennék öreg, 
mintsem idő előtt megöregednék”. 
Azt a gondolatot fejezte ki, amely a ma 
emberének is alapkívánsága: úgy élni, 
hogy hosszabban és kielégítő életmi-
nőségben váljunk öreggé!

A nyugdíjba vonulás egy mérföldkő az 
ember életében. Sok emberben tudato-
sodik ekkor, hogy valami megváltozott, 
kevesebb kötöttség nélkül oszthatják 

be idejüket és felkészülnek életmódjuk 
átalakítására. A kapcsolatteremtés, a 
hasznosság érzése, a cselekvés és ten-
niakarás alapvető emberi szükséglet, 
mely az időskorúak számára különös 
jelentőséggel bír. Akárcsak a békés, 
nyugodt családi otthon, melyben tiszte-
let, megbecsülés és szeretet veszi körül 
az idős embert.  Sajnos nem mindenki-
nek adatik ez meg.

Az Etyek Nagyközség Önkormány-
zata fenntartásában működő Segítő 
Kéz Szociális Alapszolgáltató Intéz-
ményben az idősek egészségi állapo-
tának megfelelő szolgáltatás igény-
bevételére nyílik lehetőség. Az Önkor-
mányzat fontosnak tartja a rászoruló 
időskorúak magas színvonalon törté-
nő ellátását, amelyhez minden anyagi 
támogatást, infrastruktúrát és képzett 
szakembereket biztosít. Az intézmény 
fő célja, hogy pótolja a hiányzó családi 
gondoskodást, valamint fi zikai, men-
tális és pszichoszociális segítséget 
nyújtson a szolgáltatásokat igénylők 
számára. 

Az intézmény életvitelre, életveze-
tésre vonatkozó tanácsadást, egész-
ségügyi felvilágosítást nyújt, tisz-
tálkodási lehetőséget, vérnyomás-, 
vércukormérést biztosít, kulturális és 
szabadidős programokat, kirándulá-
sokat szervez, valamint hivatalos és 
szociális ügyek intézésében nyújt se-
gítséget.

Házi segítségnyújtás keretében az 
intézmény azokat az idős embereket 
karolja fel, akik segítség nélkül már 
nem, vagy csak részben tudnak ön-
magukról gondoskodni. Megoldható 
a saját otthonukban élő, önálló életvi-
telre, vagy teljes önellátásra képtelen 
idős emberek mindennapi szükségle-
teinek kielégítése, vagy rehabilitációt 
követő, saját lakókörnyezetbe történő 
visszailleszkedés támogatása. Az in-
tézmény ennek ellátásához biztosítja 
a feltételeket, megteremti a személyi 
és környezeti higiénét, újraéleszti az 
aktivitást, valamint kielégíti a kulturá-
lis igényeket. 

A szociális étkeztetés azoknak a rá-
szorulóknak nyújt legalább napi egy-
szeri meleg ételt, akik azt önmaguk, il-
letve eltartottjaik részére nem képesek 
más módon megoldani tartós, vagy 
átmeneti jelleggel. Az ellátás iránti 
igényt a kérelmező, annak hozzátar-
tozója, törvényes képviselője, házi 
orvosa telefonon vagy személyesen 
jelezheti az Intézmény dolgozóinak 
(Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató 
Intézmény Etyek, Magyar u.1., tel.: 06 
(22) 597-000). Az ellátás igénybevéte-
le önkéntes. 

Etyek Nagyközség Önkormányza-
tának hathatós támogatásával áldo-
zatkész és elhivatott munkatársaink 
ezen szolgáltatásainknak az ellátásá-
ban nap, mint nap töretlenül nyújtanak   
szakszerű segítséget az Etyeken élő 
rászoruló időskorúak számára.

Horváth Andrea
intézményvezető-helyettes
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Képzőművészeti kiállítás
A Segítő Kéz Szociális 
Alapszolgáltató Intézmény 
meghívására az Életöröm 
program keretében Kovácsné 
Igaz Gyöngyi képzőművészeti 
alkotásaiból nyílt kiállítás a 
közelmúltban az intézményben.

A civilben gyógypedagógus alkotó a 
gyermekvédelmi gondoskodásban 
élő gyermekek életét segíti munkája 
során. Kiállítása, képeinek témája és 

hangulata jól kapcsolódott Horváth 
Andrea „Lelkünk rajta” mentálhigié-
nés előadásához. 

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.

Az április havi játék megfejtése: Etyeki Sarlós Boldo-
gasszony templom udvari kandelábere
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meg-
tartása mellett rövidítse.

Indul a DJ party

Dr. Zsoldos Renáta kezdeménye-
zésére etyeki fi atalok ültek ösz-
sze a közelmúltban a Magyar-kút 
Könyvtárban, hogy a DJ partyk 
szervezésének részleteiről egyez-
tessenek. Az Önkormányzat évi 
6-7 alkalommal fi nanszírozná 
igényes helyszínen, a fi atalok ál-
tal választott DJ-vel az ingyenes 
partykat. A fi atalok javasolták egy 
ifjúsági klub létrehozását is, ahol 
billiárd, társasjátékok, fi lmvetíté-
sek színesítenék az együtt töltött 
időt. 
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A márciusi vízünnep és az áprilisi Föld 
ünnep után májusban a természet ér-
tékeire fi gyelünk. Talán nem véletlen 
hogy a „zöld ünnepeink” így össze-
torlódtak tavaszra. Ez az az időszak, 
amikor a megújuló természet év-
ről-évre ámulatba ejt minket, mert fel-
foghatatlan, amilyen tempóban életre 
kelnek a télen megpihent növények és 
állatok. Hetek alatt zöldell ki és borul 
virágba körülöttünk minden. Ilyenkor 
csodáljuk leginkább a természetet, 
ezért ilyenkor kell a fi gyelmünket an-
nak megóvására fordítani.

Azt hihetnénk, hogy az április 22-én 
ünnepelt Föld napja kistestvéreként 
alakult ki ez az ünnep, de valójában 
nem így történt. Már sokkal régeb-
ben, a XX. század elején voltak olyan 
természettudósaink, például Chernel 
István ornitológus, Herman Ottó ter-
mészetkutató, zoológus, akik fontos-
nak tartották, hogy az „erkölcsneme-
sítésnek” része legyen az oktatásban 
a természet védelmének ügye. Kez-
deményezésüknek akkora sikere lett, 
hogy 1906-ban már miniszteri rende-
let szabályozta, hogy a közoktatásban 
legyen egy nap, amikor a fi atalok előa-
dások és kirándulások során ismer-
kednek a természet titkaival.

Ezt a napot sikerült megtartani 
egészen mostanáig, amikor a fi gye-

lemfelhívás jelentősége talán fon-
tosabb, mint valaha. Az emberiség 
olyan mértékben ártott közvetlen 
pusztítással, vagy a környezet el-
szennyezésével az őt körülvevő ter-
mészeti sokszínűségnek, hogy az 
elmúlt évszázadban növény- és ál-

latfajok ezreit pusztította már el. A 
Természetvédelmi Világszövetség je-
lenleg is 40 000 fajt tart nyilván azon 
az ún. vörös listán, amely a teljes 
kihalással veszélyeztetett növénye-
ket és állatokat tünteti fel. A legújabb 
kutatások például a levegőszennye-
zésre rendkívül érzékeny méheket is 
a veszélyeztetett fajok közé sorolják. 
A szorgos kis rovarok esetleges eltű-
nése pedig beláthatatlan következ-
ményekkel járna. 

A május 10-ei fi gyelemfelhívás 
szóljon arról is, hogy ne csak ilyenkor 
fordítsunk fi gyelmet a biológiai sok-
színűség megóvására, a természet 
megismerésére, hanem ez a szemlé-
let legyen része a mindennapjainknak. 
Mert ha jól megismerjük és megértjük 
a természet csodálatos világát, akkor 
becsülni és tisztelni is megtanuljuk 
azt. Ha pedig tiszteljük, akkor talán 
nem fogjuk bántani.

Palotai Zoltán

A természet ünnepe
Madarak és fák napja: május 10. 

A közelgő Madarak és fák napja alkalmából Zólyomi Tamás polgármester, 
Dr. Bálint Attila önkormányzati képviselő és Palotai Zoltán bizottsági tag 
facsemetéket ültettek Botpusztán az új buszváró mellett. Reméljük, hogy 
a nyári melegben a fák árnyéka és szépsége felüdülést nyújt majd az uta-
zóknak. 
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Budapestről több, mint negyven éve 
települtem Etyekre, a Csókos Varga 
Györgyi vezette Etyeki Műhelyhez és a 
művészcsaládhoz csatlakozva. Nagyon 
megfogott a Nagy család reneszánsz 
műhelye, itt tanultam meg szőni-fonni, 
gyűjteni a régiektől, kézművességet ta-
nítani, kiállításokra készülni…

Pedagógus családban nőttem fel 
Budán, fogékony voltam a művésze-
tekre, a képzőművészetre, a táncmű-
vészetre. Ezt az érdeklődést kereszta-
nyám, Nemesszeghy Lajosné, a kecs-
keméti ének-zenei általános iskolatípus 
megálmodója és alapítója támogatta 
és erősítette gyerekkoromban.

Első mesterem Bálványos Huba 
grafi kus volt, akinek képzőművészeti 
csoportjához csatlakozva ismertem 
meg a vizuális művészet kifejező for-
máit, az önálló alkotómunkát.

1974 őszén jártam először Etyeken, 
legmeghatározóbb mestereim, Csókos 
Varga Györgyi és Csákvári Nagy Lajos 
műhelyében, ahol az anyagokkal való 
kísérletezés, a festészet, a szobrászat, 
a mozaik, s főleg a számomra érdekes 
textilművészet volt látható.

Az alkotómunkában részt vett a szü-
lők – Györgyi és Lajos – irányításával 
nyolc gyermekük is. A műhelyhez a 
későbbiekben egyre több tanítvány, 
érdeklődő és kolléga kapcsolódott.

A sok új tapasztalat és tudás bir-
tokában több neves budapesti mű-
vészeti nevelési kísérletben vettem 

részt. Mestereim voltak: Székácsné 
Vida Mária gyermekművészet-kutató 
és professzor, dr. Kokas Klára zeneku-
tató, Winkler Márta pedagógus.

Etyekre költözésem után, 1979-től 
több szakmai gyermekkönyvet készí-
tettem, ezek közül a Rongybuba (Móra 
Kiadó), a Termésbábok mindenkinek 
(Tankönyvkiadó), valamint a Népek 
babái (Képzőművészeti Kiadó) című 
műveket emelném ki.

Az iskolatelevíziós sorozatok, a Mi-
cimackó klubos forgatások is emlé-
kezetesek, melyeken már az etyeki 
növendékeim szerepeltek. Kezdetben 
az általam szervezett Etyeki Játszó-
házban dolgoztam a gyerekekkel, ahol 
főleg bábkészítéssel foglalkoztunk, 
majd a Kulturális Kezdeményezések 
Központjában (KKK) szövőszakkört 
vezettem. Ezt követte a Művészeti 
Iskola megalakulása 1992-ben, mely-
hez a csoportom kapcsolódott.

Az Etyeken működő Művészeti Is-
kolában közel harminc évig dolgoz-
tam, mint Vizuális és környezetkultúra 
szakos tanár, művésztanár. Fő szak-
területem a szövés-kézműves kultúra, 
baba-bábkészítés volt.

A Művészeti Iskola meghatározó 
része lett a munkámnak. 2020-ig, 
nyugdíjba vonulásomig itt dolgoz-
tam, tíz évig igazgató-helyettesként 
és megbízott vezetőként is. 2004-
ben már főállású tanárként vezettem 
a Képzőművészeti tanszakot, erre az 

időszakra esik az első nagyobb cso-
portos képünk, a Csodaszarvas meg-
festése, mely hagyománnyá vált az 
évek során. A másik nagy projektmun-
ka az év végi divatbemutató volt, mely 
minden évben megrendezésre került. 
Szerepeltünk még az Etyeki Pince-
fesztiválon, a Skanzenben és az ÖKO 
Modellversenyen Székesfehérváron. 
Partneriskolaként több múzeummal –
Iparművészeti Múzeum, Néprajzi Mú-
zeum, Molnár-C. Pál Műterem-Múze-
um – is együtt dolgozhattunk.

Az INSEA Vizuális Nevelési Világ-
konferencia Budapesten tartott kong-
resszusán „Csoportos munkák moti-
vációja és eredménye a művészetok-
tatásban” címmel előadás keretében 
bemutatásra kerültek az etyeki növen-
dékek munkái.

Sikerrel vettünk részt országos ver-
senyeken, többen a művészi pályát 
választották növendékeim közül: mű-
vészeti szakközépiskolában, egye-
temen tanultak tovább. Régi növen-
dékkiállítás címmel rendszeresen be-
mutatkoztak munkáikkal a Művészeti 
Iskola évzáró gáláján.

Tehetséggondozó munkám elis-
meréseként 2015-ben az Emberi Erő-
források Minisztériuma Nemzeti Te-
hetség-programja keretében BONIS 
BONA – A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT 
díjban részesültem. Jó visszagondol-
ni a sok verseny és pályázat eredmé-
nyére, felsorolni azonban szinte lehe-
tetlen. Köszönöm növendékeimnek a 
kitartó és eredményes munkát!

Lakatos Lilla iparművész

Mestereim, példaképeim…
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SZÖRPISVAN hangulatképek

Április 9-10-én rajtolt az Etyeki Piknik 12 
programsorozat első eseménye, az Áprilisi 
SZÖRPISVAN. A két napos rendezvényen a rossz idő 
ellenére sem maradtak zárva a pinceajtók, felnőttek 
és gyerekek egyaránt megtalálták a változatos 
programokat, kedvükre válogathattak a kulturális 
és gasztronómiai élvezeteket nyújtó kínálatból. 
Koncertek, játszóházak, pincetúrák, sörfőzde 
látogatás, borok, szörpök, sonkák, sajtok és fi nom 
ételek várták a látogatókat.

Májusi ARTFEST 
2022. május 6.

A Májusi ARTFEST-re a szervezők nemcsak a borászokat 
várják, hanem azokat is, akik a boroscímkéket tervezik, vagy 
azokat, akik kíváncsiak a tervezőkre és munkáikra, akik a pin-
cékben egy-egy kortárs művészeti kiállítást,  vagy interaktív 
programot is el tudnak képzelni, de lesz gardróbvásár, fi atal 
tervezők divatbemutatója és számos alkotóprogram is.   

Fotó: Bódis Krisztián
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Palotai Zoltán környezetvédelmi szak-
értő Ember és környezet – Gondo-
latok a Föld napján címmel tartott 
előadást április 27-én a Magyar-kút 
könyvtárban. Az előadás keretében 

a szakember a környezetvédelem je-
lentőségére, a környezetszennyezés 
csökkentésére, valamint a környezet-
tudatos magatartás fontosságára hív-
ta fel a jelenlévők fi gyelmét.

Novotny Tihamér művészeti író nyi-
totta meg Éltes Barna szobrászmű-
vész és Horváth Levente festőmű-
vész Természeti kohézió címmel 
rendezett kiállítását április 7-én, az 
Etyeki Műhely Alapítvány galériájá-
ban.

A Zakariás István kurátor által vá-
logatott anyag a tradíció és a kortárs 
vizualitás metszéspontjában értel-
mezi a hagyományos paraszti kultú-
ra tartalmi és formai elemeit.

A két erdélyi művész munkássá-
gában meghatározó a szülőföldi kö-
tődés, a transzilvanizmus eszménye, 
munkásságuk inspirálói a gyergyói 
hegyek, tájak, székely jelképek, kalo-
taszegi mintázatok, az erdélyi tárgyi 
kultúra sokfélesége, a csűr, avagy 
éppen a kapu motívuma.

Alkotói attitűdjükben szintén ha-
sonlóság a műfaji határátlépő gesz-
tus megjelenése, a festő képi világát 

újabban kifaragja, a szobrász térél-
ményét képbe vetíti.

A kiállítás létrejöttét a Nemzeti Kul-
turális Alap, a Magyar Művészeti Aka-
démia, a Bethlen Gábor Alap, a Minisz-

terelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kársága, valamint az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma támogatta.

 Debreceni Csaba Attila

Tradíció és kortárs vizualitás

Az Egészségügyi Világnap alkal-
mából Morvayné Dr. Sárközi Tünde 
háziorvos 

„Amit megtehetsz magadért” 
címmel tartott előadást a Magyar-kút 

Könyvtárban április 7-én. Az érdek-
lődők a különböző szűrővizsgálatok, 
az oltások és az egészséges táp-
lálkozás jelentőségéről kaphattak a 
doktornőtől hasznos információkat.

Egészségügyi Világnap

Gondolatok a Föld napján

A magyar költészet napjára emlé-
keztünk április 11-én a Magyar-kút 
Könyvtárban tartott ünnepi ese-
ményen, amelyen Palotai Zoltán 
és Schramek Géza színművész 
Ady Endre és Petőfi  Sándor alakját 
idézte meg a „Petőfi  nem alku-
szik” című színvonalas irodalmi 
összeállításban. 

Debreceni Csaba Attila

A magyar költészet napja
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„A Bocuse d’Or a legrangosabb gaszt-
ronómiai verseny a világon. A két-
évente Lyonban rendezett verseny 
bemutatkozási lehetőség a legtehet-
ségesebb szakácsok számára, ahol 
24 ország képviselői mérik össze tu-
dásukat, a szigorú szabályok között 
lebonyolított versenyen a nemzetközi 
zsűri, és a felfokozott hangulatú kö-
zönség előtt.

A Magyar Bocuse d’Or Akadémia 
2009-ben alakult azzal a céllal, hogy 
képviselje a magyar gasztronómiát 
hazai és nemzetközi színtéren. Az 
Akadémia feladata a Bocuse d’Or 
versenyek megrendezése és lebo-
nyolítása Magyarországon, valamint 
a nemzetközi Bocuse d’Or verseny 
magyar résztvevőinek kiválasztása, 
felkészítése.” – olvasható a Magyar 
Bocuse d’Or Akadémia közösségi ol-
dalán.

A Bocuse d’Or Europe döntőjét hat 
év után ismét Budapest rendezhette, 
amely hatalmas elismerés a verseny-
sorozattól. A Hungexpón 2022. már-
cius 23-24-én megtartott látványos 
eseményen a magyar csapat ezüst-

érmet szerzett, első helyezett Dánia, 
harmadik helyezett Norvégia lett.

A Dalnoki Bence séf vezette magyar 
csapat munkáját az etyeki Molnár 
Bence segítette, aki eddig megszer-
zett versenytapasztalatával és tudá-

sával mindenben támogatta őket, a 
két versenynapon committee-ként állt 
helyt. 

A versenyre történő felkészülés 
4-5 hónapig tart. Molnár Bence 22 
éves, 2017-ben végzett Budapesten 
a BKSZC Gundel Károly Vendéglátó 
és Turisztikai Technikumban. Az elő-
ző versenysorozatban commis-ként 
számíthattak rá mind az európai se-
lejtezőn, mind a Lyon-i világbajnok-
ságon, ahol 2021-ben a 11. helyen 
végeztek az akkori csapattal.

A fi atal szakember 2024-ben ismét 
szeretne részt venni a rangos gasztro-
nómiai versenyen, mint séf, és a lehető 
legtöbbet kihozni magából. A pályafu-
tását itthon kívánja folytatni – a ké-
sőbbiekben Etyek is szerepel az elkép-
zelései között –, de bővebbet egyelőre 
nem oszthat meg velünk. 

Szívből gratulálunk Bencének az el-
ért eredményhez, s kívánjuk, hogy ál-
mai mielőbb váljanak valóra!

Morvayné Dr. Sárközi Tünde
Fotó: Magyar Bocuse d’Or 

Akadémia Egyesület

Magyarok a világ 
gasztronómiai térképén
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II. Etyeki MTB és terepfutó Challenge 

Kedves Etyeki Lakosok!
Immáron második alkalommal kerül 
megrendezésre az Etyeki MTB és terep-
futó Challenge, melyhez idén egy Gravel 
kerékpáros teljesítménytúra is kapcso-
lódik.

Időpont: 2022. május 14.

Azoknak az etyeki gyerekeknek és fel-
nőtteknek, akik indulni szeretnének 
valamely versenyszámban, INGYENES 
nevezést biztosítunk!

Választható futamok:

Táv Start
Gravel 130 km 8:30
Családi bringaverseny 10 km  9:00
Terepfutás 10 km   9:00
MTB maraton 30 km  10:30
MTB maraton 60 km  10:50
Gravel 60 km  11:00

Nevezni május 15-ig lehet az 
ujbudamtb@gmail.com e-mail címre 
a következő adatok megadásával: 
versenyző neve, születési év, választott 
futam.

Bővebb információ a 30/786-2087-
es telefonszámon kérhető!

Kérjük, a versenyszám startja előtt 
minimum egy órával szíveskedjenek a 
nevezési pultnál regisztrálni és felven-
ni a rajtszámokat! (Látogatóközpont – 
Etyek, Ötház u. 2/A)

A verseny ideje alatt szeretettel vá-
runk mindenkit a Látogatóközpontnál 
rendezendő Etyeki Családi Egészség- 
és Sportnapon, ahol egészségügyi 
előadások, vérnyomásmérés, hallás-
vizsgálat, véroxigén és vércukorszint 
mérés, masszázs, valamint számtalan 
kültéri és beltéri program közül válo-
gathatnak az érdeklődők. A gyerme-
keket többek között pingpongasztal, 

tollaslabda, teqball asztal, mászófal, 
kézművesfoglalkozás, habparty és ál-
latsimogató várja.

Jó szórakozást kívánunk!

Dr. Zsoldos Renáta

2022. május 14-én ismét megrende-
zésre kerül az Etyeki Családi Egészség- 
és Sportnap, melyet ez alkalommal is 
a Látogatóközpontnál tartunk. A ren-
dezvény kapcsolódik a II. Etyeki MTB 
és terepfutó Challengehez, amelyet 
az ÚJBUDA Superior Mountain Bike 
Sportegyesület szervez. Szurkolhatunk 
a versenyzőknek, emellett a családok 
gyermekeikkel, nagyszülőkkel együtt 
színes, tartalmas programokon vehet-

nek részt. A gyermekeket különböző 
szabadtéri sportprogramok, játékok, 
versenyek várják. Az idősebbek egész-
ségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek 
részt, szakemberekkel megbeszélhe-
tik, hogyan őrizzék meg egészségüket, 
tanácsokat kaphatnak a helyes táplál-
kozást, egészséges életmódot illető-
en. Ebben a II. számú körzet házior-
vosaként jómagam, valamint Péterné 
Staudt Rita védőnő leszünk a segítsé-

gükre. A testi felfrissülést, illetve relaxá-
ciót masszőreink biztosítják.  Finom 
ételekkel, italokkal Etyek vendéglátói, 
borászai várják Önöket.

Kérjük, minél többen jöjjenek el, 
érezzék jól magukat! Töltsenek el 
egy vidám, egészséges, sportos na-
pot szeretteikkel, barátaikkal és a falu 
közösségével!

Morvayné Dr. Sárközi Tünde

Családi Egészség- és Sportnap 
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Tour de Hongrie Etyeken
A Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros Körverseny 2022. május 11-én három alkalommal, várhatóan 14:09, 15:12 és 16:16 
perckor halad át Etyek településen a Kossuth Lajos utca – Alcsúti út szakaszon. Szélsőséges időjárási körülmények között 
változhat az időpont +/- 10 percet.
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A 307/2021. (V.5.) Korm. rendelet 1/A. 
§-ában foglalt felhatalmazás alapján az 
Etyek Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nevében eljáró polgár-
mester a 33/2022. (III.10.) határozattal 
támogatta, hogy a környezettudatosság 
és a meglévő energiaárak csökkentése 
érdekében az Etyek 0147/2 hrsz-ú szeny-
nyvíztelepen napelemes háztartási mére-
tű kiserőmű jöjjön létre az „Etyek Szeny-
nyvízelvezetés és tisztítás” – SZV- vízi-
közmű-rendszeren képződött forrásból, 
mely nem haladja meg a 20 millió forintot. 
Az elkészült fejlesztés Etyek Nagyközség 
Önkormányzatának vagyonát gyarapí-
taná. A határozat értelmében a Fejérvíz 
Zrt., mint közérdekű üzemeltető ezirányú 
kérelmét a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatalhoz nyújthatja 
be.

A 34/2022. (III.11.) határozat szerint 
a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00019 kódszá-
mú - 72 bölcsődei férőhelyet biztosító 
642.734.590 Ft összegű pályázati támo-
gatást elnyert - „Bölcsőde építése Etyeken” 
projekthez kapcsolódóan 400.178.708 Ft 
összegű költségnövekmény-igényt nyújt 
be Etyek Nagyközség Önkormányzata. A 
lezárult közbeszerzési eljárás eredménye 
alapján a költségnövekmény támogatása 
iránti kérelem szerint a projekt teljes költ-
sége 1.042.862.498 Ft. 

A 39/2022. (IV.14.) határozat alapján 
döntés született az Etyek, Deák Ferenc 

utca felújításáról a Kossuth Lajos utcától 
a Kecskegödör utcáig tartó szakaszon, 
mely munkát az ÚTÉPPARK Kft. végzi 
bruttó 21.557.538 Ft vállalkozói díj elle-
nében.

A 40/2022. (IV.14.) határozat alap-
ján szintén az ÚTÉPPARK Kft. végzi az 
Etyek, Eperfás utca - Alsóhegy utca - 
Deák Ferenc utca közötti szakasz felújí-
tását bruttó 3.448.766 Ft összegért.

A Képviselő-testület nevében eljáró 
polgármester a 41/2022. (IV.14.) hatá-
rozattal döntött a következő járdák ja-
vításáról, illetve felújításáról, melyről az 
ÚTKORONA Kft.-vel kötött szerződést 
bruttó 44.983.191 Ft összegben:

- a Magyar utcában a 944 helyrajzi 
számú közút egyik oldali járdája, 

- a Hősök terén a 64 helyrajzi számú 
közterület északi oldalán lévő járda, 

- a Kender utcában a 412 helyrajzi 
számú közút, valamint a Kökényes köz 
439/1 és 1543 helyrajzi számú közút 
egyik oldali járdája, 

- az Ötház utca Kossuth Lajos utca 
felőli szakasza (hrsz: 464/2), 

- a Hősök tere (hrsz.: 66) a Turul szo-
bor és Hegyköz utca közötti szakasza, 
valamint a  Kossuth Lajos utcától a 
Hegyköz utca sarkáig tartó szakasza, 

- a Polgármesteri Hivatal étterem 
előtti járdaszakasza (hrsz.: 1006/13), 

- a Nefelejcs Német Nemzetiségi 
Óvoda előtti járdaszakasz (hrsz.: 20), 

- a Deák Ferenc utca Pizza Forte előt-
ti járdaszakasza (hrsz.: 192), 

- a Látogatóközpont bejárati szaka-
sza (hrsz.: 491), valamint

- a Segítőkéz Alapszolgáltató Szociá-
lis Intézmény előtti járda (hrsz.: 64). 

A 42/2022. (IV.20.) határozat alapján 
döntés született a helyi építési szabályzat 
módosítására irányuló eljárás elindításá-
ról az Etyek külterületén a Richárd-ma-
jorban található 0228, 0221/2 hrsz.-ú és 
a Dávidmajorban található 0119/5, 0119/8, 
0119/12, 0119/13 hrsz.-ú ingatlanokkal 
kapcsolatban, melynek értelmében a fen-
ti  hrsz.-ú telkek teljes területe beépítésre 
szánt különleges mezőgazdasági üze-
mi terület-felhasználási egységbe, illetve 
építési övezetbe kerülne, ezáltal azokon 
baromfi  tenyésztéshez kapcsolódó és 
egyéb kiszolgáló épületek lennének elhe-
lyezhetők. A fejlesztési cél megvalósulása 
esetén új munkahelyek jönnek létre, mely 
hozzájárul a helyben élők foglalkoztatásá-
hoz. A Fejlesztő a tulajdonában lévő, Etyek 
Nagyközség külterületén található 0110/1, 
0161, 0163, 0169, 0173, 0177 hrsz.-ú, az in-
gatlan-nyilvántartásban kivett saját hasz-
nálatú útként nyilvántartott ingatlanok té-
rítésnélküli átadásáról megállapodást köt 
az Önkormányzattal, mely lehetővé teszi a 
dávidmajori lakosok Etyekről Etyekre tör-
ténő eljutását - önkormányzati tulajdonú 
közutakon. 

Önkormányzat

Önkormányzati döntések

A 2022. április 3-án megtartott ország-
gyűlési képviselők választása és az or-
szágos népszavazás során  Etyeken a 
3415 választópolgár 4 szavazókörben 
adhatta le szavazatait. Az országgyűlé-
si választáson a névjegyzéken szereplő 
választópolgárok 76,11 %-a jelent meg, 
a népszavazás részvételi aránya 75,49 
% volt. Az Etyekre átjelentkező választó-
polgárok száma 89 volt, közülük 87-en 
jelentek meg a kijelölt szavazókörben, a 
Polgármesteri Hivatal Éttermében, ahol 
így 796-an vettek részt a szavazáson. A 
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató In-
tézményben 776-an, míg a Magyar-kút 
Könyvtárban működő szavazókörben 

953-an szavaztak. A Dávidmajori sza-
vazókörben 74 választópolgár adta le 
voksait.

A szavazás során olyan rendkívüli ese-
mény nem történt, amely a választás 
szabadságát és zökkenőmentes lebo-
nyolítását veszélyeztette volna.

A megválasztott országgyűlési kép-
viselő Tessely Zoltán, a FIDESZ-KDNP 
jelölő szervezet jelöltje lett, aki Etyeken 
1491 szavazatot, az érvényes szavaza-
tok 57,97 %-át szerezte meg – melyben 
az Etyekről átjelentkezett, valamint a kül-
képviseleteken szavazó 103 választópol-
gár szavazatainak megszámlálás utáni 
eredménye még nem szerepel.

A négy szavazatszámláló bizottság 
tagjai és a jegyzőkönyvvezetők – április 
3-án hajnaltól másnap hajnalig tartó - fe-
lelősségteljes, áldozatos munkát végez-
tek, tevékenységüknek köszönhető, hogy 
a választási eljárás törvényes rendben, a 
pártatlanság érvényre juttatásával zaj-
lott, mely a választás és a népszavazás 
jogszerű eredményének megállapításá-
val ért véget.

Köszönjük a szavazatszámláló bizott-
ságok választott és delegált tagjainak a 
2022. évi parlamenti választáson és az 
országos népszavazáson végzett mun-
káját! 

Helyi Választási Iroda 

2022. évi országgyűlési választás és országos népszavazás
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