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Anyakönyvi hírek

Szakály Dezső: Tanító vagyok

Köszöntjük Etyek áprilisban született 
négy legifjabb lakóját és szüleiket. Sok 
erőt, egészséget, boldogságot, csodála-
tos jövőt kívánunk a csöppségeknek és 
családjuknak!
„Azért, mert szerettek, jöttem a világra,
Lettem új fény, csillag, szülők boldogsága. 
Szeressetek mindig, igaz szeretettel,
A kincsetek vagyok: kicsi kincs, de ember.”

(Ismeretlen szerző)
Áprilisban hat pár döntött úgy, hogy ösz-
szekötik életüket és házasságot kötnek 
településünkön, Etyeken.
„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig.”

(Madách Imre)
Áprilisban három esetben vettünk búcsút 
egy családtagunktól, barátunktól, volt kol-
légánktól, szomszédunktól.  
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek…
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben.”

(Juhász Gyula)

Tanító vagyok, magyar tanító.
Másnak nem sokat mond ez a két szó,
de nekem minden. Maga az élet.
Múlt, jelen, jövő. Biztos ígéret
arra, hogy népem mellett állhatok,
és dolgos embereket formálhatok.

Embert, alkotót, aki víg s szabad,
szenet fejt, tervez, szánt, vet és arat,
házakat épít, gyógyít, muzsikál-
álnoksággal, rosszal, bajjal perbe száll.
Embert, ki Úr lett a Világ fölött,
s ember maradt az emberek között.

Tervem csak egy van, állandó s örök:
-ha a nap süt rám, ha a menny dörög-
vetni a magot, a gazt irtani,
az ifjú embert úgy tanítani,
ege, ha borul vagy ha kiderül,
szeresse honát „rendületlenül”!

Ez az én tervem, hitvallásom is.
Esküt tettem rá, és azt tartom is.
Egy nemzedéknek fogom a kezét,
fi gyelem féltőn az ütőerét.
Egy nemzedéknek, mely mint a szökő ár
újra, szebbre tör, s emberségre vár.

Programajánló
Június Rendezvény Helyszín Szervező, közreműködő

4. Szo 10.00 óra Nemzeti Összetartozás Napja, a Trianoni 
békediktátum 102. évfordulója Hősök tere Etyek Nagyközség Önkormányzata, 

Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház 

7. K
14.00 órától Négyesi Mária amatőr versíró felolvasó 
délutánja és Orbán Borbála pszichológus interaktív 
beszélgetése idősekkel

Segítő Kéz Szociális 
Alapszolgáltató Intézmény

Etyek Nagyközség Önkormányzata, 
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény

11. Szo 11.00 óra Vesszőfonó szakkör kiállítása Magyar-kút Könyvtár Etyek Nagyközség Önkormányzata, 
Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

FILMFRÖCCS – Etyeki Piknik 12 Gasztrosétány ROXER Produkció, Etyek Nagyközség Önkormányzata
12 V 10.00–15.00 óra Etyeki Kutyapiknik Botpusztai Állatmenhely Botpusztai Állatmenhely, Etyek Nagyközség Önkormányzata

13. H 16.00 órától Pedagógusnap Etyeki Műhely,
Rókusfalvy Birtok

Etyek Nagyközség Önkormányzata, 
Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház 

16.  Cs 18.00 órakor Etyeki Művészeti Iskola 
tanévzáró gálakoncertje Látogatóközpont Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola, Magyar-kút 

Könyvtár és Művelődési Ház
18. Szo 16.00-22.30 óráig ChardonnÉj Etyeki Kúria, Öreghegy Etyeki Kúria Borgazdaság

20–24. H-P Etyeki Műhely Mozaik alkotótábor gyermekeknek Etyeki Műhely Galéria Etyeki Műhely Alapítvány

22. Sze 17.00 órától Tanévzáró ünnepély Etyeki Általános Iskola Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

23. Cs
14.00 órától Morvayné dr. Sárközi Tünde háziorvos 
és dr. Sárvári Dóra reumatológus interaktív előadása 
az időskori reumatológiai betegségekről

Segítő Kéz Szociális 
Alapszolgáltató Intézmény

Etyek Nagyközség Önkormányzata, Segítő Kéz Szociális 
Alapszolgáltató Intézmény, II. sz. Háziorvosi körzet

24. P
20.00 órától Deák Bill Gyula koncert Köszönöm party az 
etyeki művészeti csoportok, civil szervezetek számára; 
22.00 órától DJ

Etyeki kilátó 

Körpince

Etyek Nagyközség Önkormányzata, 
Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház 

27–
júl. 1. H-P Etyeki napközis tábor Molnár Béla Sportcentrum Etyek Nagyközség Önkormányzata, Etyeki Jótündérek 

Egyesület

30.  Cs.  16.00 órától Semmelweis Emléknap – A magyar 
egészségügy napja Látogatóközpont Etyek Nagyközség Önkormányzata, 

Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház 

Ha szíve dobban, azt is érzem én.
Ha könnye csordul, az is az enyém.
Örömét, búját osztva viselem,
így, csak így teljes az én életem.
Érettük élek, érettük halok,
mindenkor, mindig tanító vagyok.
Mindenkor, mindig az is maradok!
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Archeostációk 
A közelmúltban nyílt meg az Etyeki Műhely 
Alapítvány galériájában Bogdándy Szultán és 
Lipkovics Péter szobrászművészek Archeo-
stációk című kiállítása. A két szobrászmű-
vész együttes kiállításának indítéka az art 
brut, vagyis a „nyers művészet” azonossága-
in belüli különbözőségek bemutatása.

Mindkét alkotóra jellemző az expresszív 
kifejezésmód, a katartikus hatáskeltés, azon-
ban a művek által közvetített metaforikus 
üzenet merőben különböző élményt nyújt a látogató számára. 

A kiállítás címe is egy üzenetközvetítést takar. Mint ahogy azt a kiállítást ajánló 
Gaál József képzőművész kifejtette: az „arche” a születés, a kezdet, az ősanyag, 
a stációk pedig az anyag útjának egyes állomásait jelentik.

Valamennyi kiállított alkotás klasszicizálódott töredékek kultusza, melyekben 
az ős természeti állapot uralkodik. Régi grafi kák jelennek meg szöveggel, töre-
dékeket látunk, koponyákat, csontokat, agyagból és földből tapasztott formákat, 

melyek hordaléknak gondolt állapotokat 
tükröznek.

Ezzel szemben mégis egy tiszta és ki-
dolgozott harmónia, egy burok az, ami 
körbeöleli a látogatót a kiállítótérbe lépve. 
Az alkotások mindegyike kulturális meta-
fora, egytől-egyig erős szimbolikát hor-
doznak, mindegyik a világ mulandóságára 
fi gyelmeztet bennünket.

Dr. Zsoldos Renáta
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Hangulatképek rendezvényeinkről

Kitelepítés emléknapja

II. MTB és terepfutó Challenge 

Majális 

Családi Egészség- és Sportnap 

Majális főzőverseny 
eredményhirdetése

Oldtimer verseny 
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Etyek Veled Kerek!
A Tour de Hongrie legszebb etyeki pillanatai

Május 11-ére nagyon készült tele-
pülésünk apraja-nagyja. Főleg az 
iskolások várták már nagyon azt, 
hogy a Tour de Hongrie kerékpáros 
körverseny háromszor is áthaladjon 
Etyeken, mert százhúszan közülük a 
nagyközség nevét alakították ki élő-
képen, így aktív részeseivé válhattak 
a rendezvénynek. Az ötnapos verseny 
első napján Csákváron volt a rajt és 
Felcsút, Bicske, Herceghalom, majd 
Biatorbágy érintésével érkezett meg a 
közel kétszáz bringásból álló mezőny 
Etyekre, ahol a falun keresztül kere-
keztek be a hegyi hajrá után a Korda 
Sándor Filmstúdió elé. Több ezer, jó-
részt kerékpáros szurkoló lepte el az 
útszegélyt, hogy a fák árnyékában 
a magyar indulóknak drukkoljanak 
(mások mellett: Dina Márton, Kusztor 
Péter, Filutás Viktor), vagy a világsztá-
rokat (többek között: Elia Viviani, Dy-
lan Groenewegen, Fabio Jacobsen, 
Aaron Van Poucke)  láthassák testkö-
zelből. Az utóbbi időszak kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztésének köszön-
hetően a bringás közösségek is szer-
vezetten vettek részt az eseményen, 
kihasználva azt, hogy Budapestről és 
a környező településekről is gond nél-
kül lehetett elérni Etyeket a verseny 
ideje alatti közúti lezárások ellenére 
is. Persze településünk sem várta a 
vendégeket üres kézzel: a hegyi haj-
rá utáni Látogatói pontra termékeivel 

kitelepült az Etyeki Kávé és az Etyeki 
Sörmanufaktúra, lángos-, pecsenye-
sütő, fagyis, de meg lehetett kóstol-
ni az eredetvédett Etyeki Pezsgőt is. 
Vendégeinknek kis műsorral igyekez-
tünk kedveskedni: a művészeti iskola 
tanulói és a német nemzetiségi kórus 
tagjai léptek fel nagy sikerrel. 

Az etyeki Hegyi Hajrát és a  hegyi 
pontversenyt Aaron Van Poucke (bel-
ga, Sport Vlaanderen-Baloise) nyerte, 

akinek díja egy hatalmas üveg Törley 
pezsgő volt. Az ötnapos versenyt Ed-
ward Dunbar nyerte meg. Etyek ezen a 
napon (is) a világ közepévé vált, hiszen 
nemcsak a Magyar Televízió sport-
csatornája közvetítette élő adásban 
a versenyt, hanem az Eurosport is 
beszámolt róla és vitte ezzel települé-
sünk jóhírét. A verseny szervezésében 
nagyon sokan vettek részt, akiknek 
ezúton is köszönjük áldozatos munká-
jukat, de külön meg kell említenünk az 
Etyeki Általános Iskola IV-VII. osztá-
lyos tanulóit, akik hibátlan mutatványt 
végeztek az élőkép kialakításával, s 
köszönet illeti tanáraikat és szüleiket 
a sok segítségért. Ugyancsak hálásan 
köszönjük az itt lakók türelmét az út-
lezárások miatt (remélem a verseny 
némi kárpótlást nyújtott...). Külön sze-
retném megköszönni Rajnai György-
nek, a Korda Stúdió igazgatójának, 
Krisztina Zimmermannak és Uwe 
Zimmermannak a La Estancia Polo 
Club tulajdonosainak, Zólyomi Tamás 
Etyek Nagyközség polgármesterének 
és csapatának, s végül, de nem utol-
só sorban az Etyeki Polgárőrségnek 
a helyszínek biztosítását. A példaként 
szolgáló profi  szervezést köszön-
jük a Vuelta Sportirodának, vezetője 
Eisenkrammer Károly, aki a követke-
ző üzenetet küldte az etyekieknek: „A 
Tour de Hongrie történetének legjobb 
részhajráját szerveztük!”.

dr. Horváth Gábor

Fotó: Vanik Zoltán , tourdehongrie.hu

2022. június   MAGYAR-KÚT   5Etyeken történt



Virágnyitogató óvodai napok

A tavaszi hónapok sok élménnyel gaz-
dagították óvodásainkat. A meleg időt 
kihasználva nagyobb sétákat tettünk 
a faluban – „gólyalesen” voltunk, ját-
szótereztünk és két csoport elláto-
gatott a horgásztóhoz is. Emellett az 
óvoda udvarát szépítgettük, vetemé-
nyeztünk, s kiskertjeinket virágokkal 
színesítettük.

Áprilisban óvoda bemutatóra vár-
tuk a leendő kiscsoportos gyermekek 
szüleit. A tájékoztatást az óvodave-
zető, a fejlesztőpedagógus, a német 
nemzetiségi munkacsoport vezetője, 
valamint a leendő kiscsoportos óvó 
nénik tartották. 

Április közepén óvodánkban a gyer-
mekek fényképezése zajlott, melyet 
nagy örömmel vártunk, ugyanis a hosz-
szúra nyúlt pandémia miatt az elmúlt 
két évben ez az esemény elmaradt. 

Minden csoport izgalommal telve 
készült a húsvéti tojáskeresésre. Az 
ünnepre hangolódva húsvéthoz köt-
hető szimbólumokkal – tojás, nyuszi, 
bárány, barkaág – díszítettük cso-
portszobáinkat. A gyerekek nyuszifu-
tással, versekkel, dalokkal, kézműves 
munkákkal készültek a kereszténység 
legnagyobb ünnepére.

A Föld napjához közeledve minden 
tevékenységünket ehhez a témához 
igazítottuk azzal a céllal, hogy gyerme-
keink környezetüket szerető, tisztelő, 
védő felnőttekké váljanak. Virágokat 
ültettünk, újrahasznosítottunk – ké-
peket, társasjátékokat készítettünk a 

fenntarthatóság jegyében. A hét zárá-
saként Áprily Géza előadását nézhet-
ték meg a gyerekek, majd közös udvari 
játékkal zártuk rendezvényünket. 

Április utolsó hetében, az óvodai 
beiratkozás keretében 42 gyermeket 
írattak be óvodánkba. Az óvodai felvé-
tellel kapcsolatos döntésről a szülőket 
levélben értesítettük.

Április végén a május egyik leg-
szebb ünnepére, az anyák napjára 
hangolódtunk. A gyermekek lelkesen 
készülődtek, hogy dalokkal, versekkel 
és saját kezűleg készített ajándékok-
kal otthonukban felköszönthessék 
édesanyjukat.

A Méhecske csoport gyermekei az 
óvó nénik segítségével dalokkal, ver-
sekkel, s egy kis ajándékkal lepték 
meg az időseket a Segítő Kéz Szociá-
lis Alapszolgáltató Intézményben.

Május elején szociális ruhabörzét 
tartottunk a szülők bevonásával.

Május 20-án a Szülői szervezettel 
közösen rendeztük meg hagyomá-
nyos Családi napunkat, mely a vírus-
helyzet miatt az elmúlt 2 évben nem 
valósulhatott meg. 

A reggelt a Hetedhét zenekar kon-
certjével kezdtük, majd bemelegítő 
tornával folytattuk. A nap további ré-
szében palacsintáztunk, csoki nyaló-
kát készítettünk, sportoltunk, fodrász-
kodtunk, tetováltattunk, táncoltunk és 
a Magyar Retro mesék játékpark óriási 
fajátékaival múlattuk az időt. A napot 
egy szülői közös ebéddel zártuk.

Köszönjük a felajánlásokat, a segít-
séget, mellyel élménygazdag napot 
varázsolhattunk gyermekeinknek.

Május 21-én az Etyeken megrende-
zett Fejér Megyei Német Nemzetiségi 
Napon a Süni és a Méhecske csopor-
tos gyermekek német nemzetiségi 
táncokból összeállított műsort adtak 
elő. Köszönjük Kiss Leventének, hogy 
harmonikával kísérte a Méhecske 
csoportos gyermekek énekeit.

Május utolsó hetében Kihívás Nap-
ja alkalmából reggel a szülők együtt 
mozoghattak gyermekeikkel az óvo-
dában, napközben pedig a gyermekek 
számára izgalmas, mozgásos progra-
mokkal készültünk.

A tavaszt a Süni, Méhecske és Tek-
nős csoportból búcsúzó, iskolába ké-
szülő nagycsoportosaink ballagásával 
zártuk.

„…Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola,
De téged, szép óvodánk,
Nem felejtünk el soha.”
(Donászi Magda: Búcsú az óvodától)

Nefelejcs Óvoda dolgozói
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Tavasz az iskolában

Nagyon rövidnek tű-
nik a szeptember óta 
eltelt idő. Észrevét-
lenül elröppent ez a 
tanév is. Amikor eze-
ket a sorokat írom, 
már csak húsz taní-
tási nap van hátra. 
Ebben az időszakban 
leginkább a leendő el-
sősök száma, illetve a 
távozó nyolcadikosok 
jövője foglalkoztat 
bennünket. 

Intézményünkben a 
2022/23-as tanévben harminckét be-
iratkozott elsős tanuló kezdi meg álta-
lános iskolai tanulmányait, így két első 
osztályt indítunk. A két osztálytanító: 
Vagyóczky Béláné (Györgyi néni), és 
Farkas Tímea Anna (Timi néni) lesz.

Nyolcadikosaink idén sikeres közpon-
ti felvételit írtak, amit az alábbi grafi kon 
szemléltet:

Tanulóink eredményei 
az országos eloszlás tükrében
Leggyengébb összpontszám: 23
Legmagasabb összpontszám: 89

Medián pontszám: 59 (magasabb, 
mint az országos átlag 52,52)
Ezzel 23 végzős tanulóink közül 13 

diák az első helyen, 4 a második he-
lyen, 3 a harmadik helyen megjelölt 
középiskolában folytathatja középis-
kolai tanulmányait. Természetesen a 
további három nebuló beiskolázása is 
sikeresen megtörtént. Ezúton is még 
egyszer gratulálok a gyerekeknek és a 
felkészítő tanároknak is!

Május hónap kiemelkedő esemé-
nye volt a településünkön is áthaladó 
Tour de Hongrie magyar kerékpáros 

körverseny. Ehhez 
a sporteseményhez 
kapcsolódott a 120 
tanulónk közreműkö-
désével megvalósult 
élőkép, amelyet az 
M4 Sport is élőben 
közvetített. Az egész 
község nyilvánossá-
ga előtt köszönöm 
meg a gyerekek köz-
reműködését, hogy a 
meleg, a várakozás, 
előre nem látott ne-
hézségek ellenére 

is nagyszerűen sikerült produkciót 
mutattak be. A köszönet kijár a szü-
lőknek, gondviselőknek is támogató 
együttműködésükért.

Végül két közérdekű információ: a 
nyolcadikosok ballagása június 15-én 
17.00 órakor lesz az utolsó tanítási na-
pon, a tanévzáró ünnepély pedig júni-
us 22-én 17.00 órakor kezdődik.

Nyeste Ferenc László 
intézményvezető

Etyeki Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola

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

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

A május havi játék megfejtése: I. világháborús em-
lékmű

Szeretettel meghívjuk Önt 2022. június 16-án 
18.00 órára a Látogatóközpontban tartandó 
 Etyeki Művészeti Iskola tanévzáró gálakoncertjére
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Etyek adott otthont a május 21-én 
megrendezett Fejér Megyei Német 
Nemzetiségi Napnak. A megyében élő 
német nemzetiségek napját immár 
tizenegyedik alkalommal ünnepelték 
a  Fejér Megyei Német Területi Ön-
kormányzat és a Fejér Megyei Német 
Önkormányzatok Szövetsége Egye-
sületének szervezésében, amelyhez 
társszervezőként az Etyeki Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, az Etyeki 
Németek Egyesülete, valamint Etyek 
Nagyközség Önkormányzata is csat-
lakozott. A bitumenes pályán felállított 
hatalmas sátorban Zólyomi Tamás, 
Etyek polgármestere köszöntötte a 

résztvevőket, hangsúlyozva, hogy 
hagyományaink őrzése, gondozása a 
jövőnk építésének alapja. A rendezvé-
nyen Mór, Vértesboglár, Vértesacsa, 
Székesfehérvár, Gánt, Pusztavám, 
Szár, Bodajk, Mezőfalva, Isztimér, 
Mány és Etyek 37 gyermek- és felnőtt 
csoportjának 700 fellépője mutatko-
zott be. A gyermekcsoportok délelőtti 
műsorát a szebbnél szebb viseletbe 
öltözött német nemzetiségi felnőtt 
csoportok felvonulása követte. A ren-
dezvény folytatásaként Ritter Imre, 
a magyarországi németek ország-
gyűlési képviselője szólalt fel, majd 

átadták a Fejér megye németségéért 
díjat, amelyet idén Zsilvölgyi Angéla, 
a móri Radnóti Miklós Általános Isko-
la nemzetiségi német-német szakos 
nyelvtanára vehetett át. Az egész na-
pos fergeteges hangulatú rendezvény 
hagyományos sváb bállal zárult.

A rendezvény lebonyolítását a Mi-
niszterelnökség pályázattal támogatta.

A szervezők nevében köszönet az 
Etyeki Nyelvoktató Német Nemzeti-

ségi Általános Iskola tanárainak és 
technikai dolgozóinak, a Nefelejcs Né-
met Nemzetiségi Óvoda dolgozóinak 
és konyhai személyzetének, valamint 
Lucza Daniellának, Geng Ferencnek, 
a Sziromháznak és a Kamilla Virág-
boltnak, az Etyeki Polgárőrségnek, az 
Etyeki Németek Egyesülete tagjainak, 
Etyek Nagyközség Önkormányzatá-
nak, s mindazoknak, akik jelenlétükkel 
megtisztelték rendezvényünket!

Fehér Margit
az Etyeki Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, valamint a 
Fejér Megyei Német Területi 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Fotó: Pats Krisztina

Hagyományőrzés jövőnk építéséért
Fejér Megyei Német Nemzetiségi Nap Etyeken
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Az Apostolok Cselekedeteiben ol-
vashatjuk, hogy az apostolok Jézus 
mennybemenetele után, Jézus pa-
rancsának megfelelően együtt, imád-
kozva várták a Jézus által megígért 
Szentlelket.  Amikor pedig elérkezett 
pünkösd ünnepe, csodálatos jelek kí-
séretében mindannyiukat eltöltötte a 
megígért Szentlélek.  Az életük ezáltal 
gyökeres fordulatot vett, tanúságtévő 
élet lett.  Úgy tudtak beszélni hitük-
ről az ünnepre összegyűlt tömegnek, 
hogy hallgatóik mindannyian a saját 
anyanyelvükön hallották és értették 
meg őket.  Eljutott ez a tanúságtétel 
a szívükig, átformálta az ő életüket is.  
Sokan, mintegy háromezren keresz-
telkedtek meg azon a napon.  Csoda 
történt, amit a Szentlélek Úristen vitt 
végbe, aki azóta is vezeti az Egyházat.  
A pünkösdkor megtapasztalt csoda, a 
tanúságtétel azóta is tart: az Egyház 
küldetése mutatkozik meg a misz-
sziók munkájában, de minden hiteles 
keresztény életben is.  A húsvéti öröm 
sok nemzedékkel az események után 
is élő és éltető a keresztény ember 

számára, amiről - ha valóban élő a fel-
támadt Jézus Krisztussal a kapcsola-
ta - hitelesen tud tanúságot tenni.  Ez 
a tanúságtétel pedig át tudja formálni, 
Jézushoz tudja vezetni a másik em-
bert.  Ezért pünkösd ünnepét húsvét 
beteljesedésének, a Szentlélek kiára-
dásának, az Egyház születésnapjának 
is szokás nevezni.  Jézus Krisztus 
minket, mindannyiunkat hív a vele 

való találkozásra, azaz az élő isten-
kapcsolatra és a tanúságtevő életre, 
hogy amint mondja: „én örömöm le-
gyen bennetek is, és teljes legyen az 
örömötök”. Jn 15.11

Áldott ünnepet és Isten áldását kí-
vánom egész életünkre.

Mészáros Péter
etyeki Plébános

Pünkösdi gondolatok
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Pünkösdi alkalmaink:
június 05. Pünkösdvasárnap: 

konfi rmációval egybekötött úrva-
csorás istentisztelet 10 órától

június 06. Pünkösdhétfő: úrva-
csorás istentisztelet 10 órától

Alkalmaink helyszíne: Látogató-
központ.

Állandó alkalmaink:
Istentisztelet: vasárnaponként 10 

órakor a Látogatóközpontban.
Bibliaóra: minden szerdán 18 órai 

kezdettel a gyülekezeti teremben.
Elérhetőség: Sípos Dániel lelki-

pásztor, +36 20 216 7844
etyek@reformatus.hu
2091 Etyek, Alcsúti út 3.

Református hírek

június 05. Pünkösdvasárnap: 
11.00 órakor Pünkösdi Szentmise 
a Sarlós Boldogasszony Temp-
lomban

június 06. Pünkösdhétfő: 11.00 
órakor Pünkösdi Szentmise a Sar-
lós Boldogasszony Templomban

június 19.: 11.00 órakor Úrnapi 
Szentmise, majd Körmenet

Katolikus Egyházközség 
hírei 

Impresszum 
Magyar-kút – Etyeki kulturális, közéleti havilap • Lapalapító: Etyek Nagyközség Önkormányzata
Kiadja a Kornétás Kiadó Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D)• A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató (s.pusztay@kornetas.hu) 
• Felelős szerkesztő: Szalontai Kriszta (szakri@t-online.hu) • Szerkesztőségi titkár: Bán Imréné (titkarsag@kornetas.hu) • Hirdetésszervező: Máté 
István (hirdetes@kornetas.hu) Tel.: +36 (1) 239-0146  • Tördelőszerkesztő: Odler Péter (odler@kornetas.hu) • Nyomda: Virtuóz Nyomdaipari Kft.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meg-
tartása mellett rövidítse. 
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Új ügyvezetővel erősít 
a Törley Pezsgőpincészet

Müller Kornél 2022. április 1-jén lépett 
be a Törley Pezsgőpincészet vezető-
ségébe, mint Marketingért, Értékesí-
tésért és Technológiáért felelős ügy-
vezető, Csekei Gábor Pénzügyekért, 
Controllingért és Termelési folyama-
tokért felelős ügyvezető mellé.

Kornél 21 év után döntött az új ki-
hívások mellett, ezalatt az idő alatt 13 
évig élt külföldön a cég megbízásából, 
Rotterdamban és Londonban látta el 
vezetői pozícióit.

Müller Kornél célja többek között, hogy 
a Törley Pincészet márkái tovább erősít-
sék pozíciójukat pezsgő és bor, valamint 
égetett szesz kategóriában egyaránt.

Kornél innovatív szemlélete kiválóan 
illik a Törley Pezsgőpincészet szellemi-
ségéhez, mivel a cég életében mindig is 
fontos szempont volt, hogy élen járjon 
az újításokban, úgy hogy mindeközben 
megőrizze 140 éves hagyományait.

Törley Pezsgőpincészet

A 307/2021. (V.5.) Korm. rendelet 1/A. 
§-ában foglalt felhatalmazás alapján 
az Etyek Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete nevében eljáró 
polgármester a 43/2022. (IV.28.) ha-
tározattal az „Etyek megközelítése új 
elkerülő úttal” Tanulmányterv tartalmi 
elemeinek megvizsgálását követően 
a határozat mellékletében is megta-
lálható C.2.2.B verzió megvalósítását 
preferálta. Kiemelt fontosságú a pro-
jekt keretében a 8106 hrsz.-ú út bia-
torbágyi csatlakozásának körforgalmi 
csomóponttá történő építése. Etyek 
Nagyközség Önkormányzata vállalta 
Etyek közigazgatási területén az elke-
rülő úthoz kapcsolódó tervezett me-

zőgazdasági, gyalog- és kerékpárutak 
(beleértve az országos közúttal pár-
huzamos szakaszokat is), buszfordu-
lók üzemeltetését. 

A 47/2022. (V.5.) határozattal el-
fogadásra került Etyek Nagyközség 
Önkormányzat 2022. évi kulturális 
rendezvény- és programterve, mely 
magában foglalja az állami és nemzeti 
ünnepeket, államilag elismert emlék-
napokat, amelyek méltó megemléke-
zéseire az önkormányzat megkülön-
böztetett hangsúlyt kíván helyezni. 
Tartalmazza továbbá a településszin-
tű jelentőséggel bíró hagyományőrző 
rendezvényeket, a kiemelkedő intéz-
ményi, egyházi és egyéb szervezésű 
eseményeket. 

A civil szervezetek támogatási 
rendjéről szóló 20/2014. (VII.21.) ön-
kormányzati rendeletben biztosított 
lehetőséggel 2022. évben összesen 
öt helyi civilszervezet élt, és nyújtotta 
be pályázatát. A 48-52/2022. (V.5.) 
határozatokkal a civilszervezetek ál-
tal benyújtott pályázatok támogatása 
minden esetben 100%-os intenzitá-
sú volt. A Borostyán Nyugdíjasklub 

300.000,- Ft, az Etyekért Alapítvány 
300.000,- Ft, az Etyeki „Családfasor” 
Egyesület 375.000,- Ft, a Ganz-Kes-
jár Karate Klub 1.000.000,- Ft, a 
Zölddomb Parkfejlesztő Egyesület 
150.000,- Ft vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült. 

Az 54/2022. (V.5.) határozattal 
döntés született Etyek Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
201/2019. (VII.2.) határozatával el-
fogadott Etyek Nagyközség telepü-
lésszerkezeti tervének módosításáról, 
mely az új Vereb – Vál – Gyúró – 
Etyek összekötő út Etyek közigazga-
tási területére eső szakaszának meg-
valósítására irányul. A határozattal 
összefüggésben került sor az 5/2022. 
(V.6.) önkormányzati rendelet meg-
alkotására, mely módosította Etyek 
település helyi építési szabályzatáról 
szóló 12/2019 (VII. 2.) önkormány-
zati rendeletet, mellyel a Vereb – Vál 
– Gyúró – Etyek összekötő út a helyi 
építési szabályzatban feltüntetésre 
került. 

Önkormányzat

Önkormányzati döntések
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Az időközi önkormányzati választást követően 2022. május 25-én ünnepélyes keretek 
között megalakult Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete. Zólyomi 
Tamás polgármester általános helyettese Dr. Bálint Attila alpolgármester, társadal-
mi megbízatású alpolgármesterek Dr. Horváth Gábor és Tátrai Tamás. Megválasztott 
képviselők:  Debreceni Csaba Attila, Dr. Bálint Attila, Kattra Judit, Dr. Zsoldos Renáta, 
Morvayné Dr. Sárközi Tünde és Palotai Zoltán.

Választási eredmények
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-fogászati asszisztenst
-páciens koordinátort
Fényképes önéletrajzodat 
az adolf.gergely@fogart.hu címre várjuk
Amit kínálunk:

Amit kérünk:

M
EG

H
ÍV

Ó A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény szeretettel meghívja 
Önt az alábbi rendezvényeire: 2022. június 7. kedd, 14.00 óra
NÉGYESI MÁRIA amatőr versíró felolvasó délutánja, ORBÁN BORBÁLA pszichológus 
interaktív beszélgetése idősekkel
2022. június 23. csütörtök, 14.00 óra MORVAYNÉ DR. SÁRKÖZI TÜNDE háziorvos 
és DR. SÁRVÁRI DÓRA reumatológus interaktív előadása az időskori reumatológiai betegségekről
A programok helyszíne: Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény, Etyek, Magyar u. 1.


