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Anyakönyvi hírek Ahol a szálak összeérnek

Köszöntjük Etyek szeptemberben szüle-
tett öt 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)

Szeptemberben tizenhét pár döntött úgy, 
hogy összekötik életüket és házasságot 
kötnek.

„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)

Szeptemberben négy esetben vettünk 
búcsút egy családtagunktól, barátunktól, 
volt kollégánktól, szomszédunktól.  

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek…
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben.”

(Juhász Gyula)

Az egyidejűség relativitása címmel 
nyílt kiállítás nemrégiben az Etyeki 
Műhely Galériában Ferencz Zoltán 
és Zakariás István kurátorok közre-
működésével a Gyergyószárhegyi 
Kulturális  és Művészeti Központ 
gyűjteményéből.

A kiállítást Erőss István képzőmű-
vész, a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem rektora nyitotta meg, aki 
maga is résztvevője volt 1974-ben 
a szárhegyi művésztelep indulásá-
nak.

A Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti 
Központ korai gyűjtemé-
nyének festészeti vonalát 
a nagybányai örökség ha-
tározta meg. A tendencia 
okaként amellett, hogy a 
Nagybányai Művésztelep 
egykori alkotói is megfordultak Gyergyószárhegyen, a szárhegyi kör-
nyezet adottságát emelték ki, amely megadta az alapot a Nagybánya 
szellemiségéhez közel álló szín- és formavilág létrejöttéhez. A  táj-
képet, mint műfajt magától értetődő módon választották kifejezési 
formaként az alkotók, akik számára a természet iránti vonzalom ál-
landósult, csak az alkotási folyamat bővült mindig új műfajokkal és 
új kifejezési formákkal.

A kiállítás anyaga az egyidejűség relativitásában rejlő paradoxon 
alapján egyenrangúan és egyszerre merít a retrospektív és kortárs 
mű-azonosságok alapján.

Dr. Zsoldos Renáta

Programajánló
Október Rendezvény Helyszín Szervező, közreműködő

6. Cs 16.00 órakor Nemzeti Gyásznap: Aradi 
Vértanúk emléknapja Magyar-kút

Etyek Nagyközség Önkormányzata, Magyar-kút 
Könyvtár és Művelődési Ház, Prelúdium Alapfokú 
Művészeti Iskola

23. V 10 órakor Nemzeti ünnep: az 1956-os 
forradalom és szabadságharc tiszteletére Hősök tere

Etyek Nagyközség Önkormányzata, Magyar-kút 
Könyvtár és Művelődési Ház, Etyeki Nyelvoktató 
Német Nemzetiségi Általános Iskola

28. P 19.00 órától 21.00 óráig Gyermekeknek 
Olvasók Éjszakája Magyar-kút Könyvtár Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

29. Szo 16 .00–20.00 óráig Tini disco Látogatóközpont Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

30. V 10 órakor Reformáció ünnepe –
 úrvacsorás istentisztelet Látogatóközpont Etyeki Református Missziói Egyházközség

15.00 órakor II. TÖK JÓ NAP Látogatóközpont Etyeki Jótündérek Egyesület, Magyar-kút Könyvtár 
és Művelődési Ház
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Sziget – Kert – Liget
Az Etyeki Műhely Alapítvány I. művésztelepe Gyermelyen

2022. augusztus 22-30. között Gyer-
melyen rendezte meg első művész-
telepét az Etyeki Műhely Alapítvány, 
melyen Győrffy Sándor képzőművész, 
Hetessy Miklós építész, grafi kus, Lucza 
Zsigmond képzőművész, Miksa Bálint 
festőművész, Nagy Bertalan „Faberci” 
festőművész, fafaragó, Nagy Kristóf 
szobrászművész, és Nagy Niké fes-
tőművész vettek részt. A gyermelyi művésztelep célja az, hogy felidézze az 
etyeki képzőművész házaspár, Csókos Varga Györgyi és Csákvári Nagy Lajos 
által létrehozott Etyeki Műhely egykori alkotótelepeinek szellemiségét. A mű-
vésztelep a Sziget – Kert – Liget helyszín adta tematikára épült, melynek alkotói 
értelmezésében a művészek szabad kezet kaptak.  A költségeket az Etyeki Mű-
hely Alapítvány fi nanszírozta, amelyért a művészek egy-egy alkotásukat ado-
mányozták az Alapítvány galériájának. 

Egymás után születtek a papírra, vászonra, fára, farostlemezre, habkartonra 
akrillal, olajjal, porfestékkel és tojástemperával készült művek. A lendületes al-
kotási kedv mindvégig jellemezte a művésztelepet, melyhez Miquèu Montanaro, 
Dresch Mihály, Keith Jarrett és francia sanzonok dallamai szolgáltak aláfestő 

zeneként.
A gyermelyi tésztagyár menzájáról 

kitűnő volt az ellátás, vacsorára pedig 
Nagy Kristóf és Nagy Niké készített fi -
nom ételeket. Esténként az alkotási 
módok fejlődéséről és kialakulásáról 
beszélgetések, képes beszámolók, sőt 
rögtönzött árnyjáték színesítették a 
programot. 

Augusztus 26-án Révkomáromba 
látogatott a csapat Uta Heinecke, oszt-
rák-magyar festőművész kiállításának 
megnyitójára, ahol sok régi ismerőssel, 
baráttal is találkozhattak, köztük a bok-

rosi művésztelep alkotóival, akiket Etyekre invitáltak a gyermelyi művésztelepen 
született alkotásokból nyílt kiállításra. A művésztelepet Lucza Gyula, az Etyeki 
Műhely Alapítvány kuratóriumának elnöke is meglátogatta.

Fodor Szonja
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Fontos fejlesztések

A hajdúnánási ÖKO Expon jártunk

A közelmúltban a Nemzeti Infra-
struktúra-fejlesztő Zrt. munkatársai 
látogatták meg településünket. Min-
denekelőtt megköszöntük a renge-
teg, magas szintű szakmaisággal 
Etyeken elvégzett munkát. Másod-
sorban megmutattuk, hogy miből 

és hogyan élünk és miért annyira 
fontosak számunkra a következő 
fejlesztések. Etyeket érdemes tá-
mogatni, mert kiváló adottságaink 
miatt minden befektetett adóforint 
gyorsan és nagy haszonnal meg-
térül nemzetgazdasági szinten is. 
Nagy megtiszteltetés volt számunk-
ra, hogy Tessely Zoltán országgyű-
lési képviselőnk és Dr. Pafféri Zoltán 
MÁV elnök-vezérigazgató urak is 
csatlakoztak programunkhoz. 

Az ökogazdálko-
dás kézzelfog-
ható megvalósu-
lását te kintette 
meg  Hajdúná-
náson Tessely 
Zoltán ország-
gyűlési képvi-
selőnk és Zólyo-
mi Tamás pol-
gármester. A III. 
ÖKO Expo Kiállí-
tás és Konferen-
cia előtt  Szólláth 
Tibor, Hajdúná-
nás város polgár-
mestere mutatta 
meg a  Nánási 

Hús  kendereskerti központi telephelyét, ahol szö-
vetkezeti formában ősi hagyományokat követve 
tartanak állatokat és termesztenek növényeket. 
A kétnapos konferencia az ökogazdálkodással fog-
lalkozott. Ez egy olyan járható út, amelyre Pannó-
nia Szíve  valamennyi települése nyugodt szívvel 
ráléphet és azon elindulhat. 

Kerékpáros pumpapálya épül 
Etyeken a Vörösmarty téren, 
amelyre Etyek Nagyközség Ön-
kormányzata 19.999.999 Ft tá-
mogatást nyert. Várhatóan októ-
ber végén már birtokba is vehetik 
a létesítményt a kerékpárosok, 
mely minden bizonnyal hatalmas 
élményt nyújt majd számukra. 
Használata, mint sportolási lehe-
tőség, hozzájárul a biztonságos 
közlekedés elsajátításához és az 
egészség megőrzéséhez is. 

Szeptemberi számunkban hírt adtunk arról hogy 2022-
ben a Szőlőbirtok/Borászat kategóriában Magyarország 
legszebb birtoka az Etyeki Kúria Borászat lett.

A díjat, a kategóriát támogató HUMINISZ Kutatásfej-
lesztő részéről Pais István ügyvezető, továbbá Nagy Ist-
ván agrárminiszter és Mátrai Zoltán az Agrotrend ügyve-
zetője adta át nemrégiben Babarczi László ügyvezetőnek 
és Szerepi Szabolcs cégvezetőnek.

Gratulálunk az Etyeki Kúria csapatának az elért ered-
ményhez!

Fotó: Agrotrend / Czerkl Gábor

Kerékpáros pumpapálya

Magyarország Legszebb Birtoka
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Műanyagok mindenütt 3. rész 
Az alternatív, lebomló műanyagok

Az előző cikkekben leírtak szerint 
mára felismerte az emberiség, hogy 
ez így nem mehet tovább. Túl sok 
műanyagot gyártunk, aminek a jelen-
tős részét nem használjuk sokáig, és 
ma még csak a töredékét forgatjuk 
vissza újrahasznosításra, így hamar 
hulladékká válik, aminek beláthatatlan 
következményei lesznek.

Adódott az ötlet, hogy jó lenne olyan 
műanyagokat gyártani, amelyek-
kel az életciklusuk végén nincs ilyen 
probléma, amivel elbánik a természet 
maga. Így születtek meg az első le-
bomló műanyagok. Ezek kezdetben 
még ugyanúgy szintetikus, kőolaj ala-
pú polimerek voltak, mint a klasszi-
kus műanyagok. A polimer láncokat 
azonban tudatosan meggyengítették, 
könnyen sebezhetővé tették, hogy 
azok oxigén, fény és nedvesség hatá-
sára szétessenek. Ez elsőre jó megol-
dásnak tűnt, mert a fóliák és zacskók 
valóban szépen elaprózódtak, elpor-
ladtak, már nem tűntek műanyagnak. 
Valójában azonban ezek a lebomló 
műanyagok szerkezetileg nem bom-
lottak le, csak nagyon kicsi darabokra 
széttöredeztek, így apró műanyag-
cafatok formájában ma is itt vannak 
körülöttünk. A másik probléma az volt 
ezekkel az anyagokkal, hogy a sze-
méttelepeken nagy tömegben nem 
érte őket elég levegő és fény, így ez 
az elaprózódás csak az eldobott árok-
parti műanyagoknál működött. Ezért 
ilyen lebomlónak nevezett, de csak 
a szemünk elől eltűnő műanyagokat 
már nem gyártanak.

Az igazi megoldást a bioműanya-
gok hozták. Ezeket ma leginkább nö-
vényi keményítő (pl. kukoricakemé-
nyítő) fermentációja útján előállított 
tejsavból, a tejsav polimerizációjával 
készítik. Így jutunk a PLA-nak neve-
zett, biológiai úton lebomló alterna-
tív műanyaghoz, a politejsavhoz. Ma 
főleg csomagolásra használjuk, fóli-
ák, szatyrok készülnek belőle. Ezek a 
műanyagok, amikor már hulladékká 
váltak, valóban tökéletesen lebont-

hatók mikrobiológiai úton, azaz kom-
posztálhatók. Vigyázzunk azonban a 
komposztálásával, inkább csak ipari 
komposztálási körülmények között 
bomlik hatékonyan, mert legalább 60-
70 °C -os komposztálási közegre van 
szükség a bontáshoz. Sajnos ilyen 
ipari komposztáló viszont még nem 
sok van. Néhány termék kivételével 
otthoni komposztálóinkban általában 
nem is érdemes próbálkoznunk vele, 
mert ott hosszú évekig tarthat, mire 
lebomlik. Ami akár az otthoni kom-
posztálóban is egy-két év alatt lebom-
lik, arra piktogramokkal külön felhívják 
a gyártók a fi gyelmet.

Tehát természetes alapú, biológi-
ai eredetű és komposztálható is egy 
ilyen PLA műanyag, érthető, hogy egy 
környezettudatos ember sokkal szí-
vesebben használja a hagyományos 
műanyagoknál. A jó marketingje, és 
az általános pozitív megítélése miatt 
azt hihetnénk, hogy ha ilyen műanya-
gokat használunk, már-már jót is te-
szünk a bolygónknak. Kétségtelen 
előnye, hogy nem használunk hozzá 
fosszilis kőolajat, könnyebben lebom-
lik, kevesebb energia felhasználásával 
lehet gyártani, de érdemes megfontol-
ni ezzel kapcsolatban is pár dolgot.

Először is olyan nyersanyagot hasz-
nálunk hozzá, ami élelmiszer vagy ta-
karmány is lehetne. Ráadásul sokat, 
mert egy kg lebomló PLA műanyag 
előállításához 2,5-3,0 kg kukoricát 
kell felhasználni. Ez komoly globális 
nyersanyag-hasznosítási és társada-
lometikai kérdéseket feszeget, hiszen 
a Földön közben egyre több embernek 

egyre több élelmiszerre lenne szüksé-
ge.

Ma még probléma az is, hogy a 
komposztálható műanyagoknak nem 
megoldott az újrahasznosítása, vagy a 
szervezett gyűjtése. Sajnos a szelek-
tív hulladékgyűjtés során a műanyag-
hulladékok közé dobva inkább ártunk 
a többi hulladék újrahasznosításának, 
rontja az „újraműanyagok” minősé-
gét. Ez persze egyelőre nem igazi 
veszély, mert az összes csomagolási 
műanyag mennyiségének kb. 1%-a 
készül növényi alapanyagból. Az iga-
zi megoldás az lenne, ha a jelenlegi 
szelektív gyűjtésünk kiegészülhetne a 
komposztálható anyagok gyűjtésével, 
mert akkor az ételmaradékok, konyhai 
hulladékok és zöldhulladék közé bát-
ran bedobhatnánk a komposztálható 
műanyagzacskóinkat is.

Mindezeket fi gyelembe véve tehát 
ezeknek az anyagoknak a biológiai 
eredete és a biológiai lebonthatósá-
ga könnyen keltheti bennünk azt az 
érzetet, hogy felhasználásukkal igazi 
környezetvédők vagyunk, de a legjobb 
megoldás mégiscsak az, ha csökkent-
jük, illetve kerüljük minden nélkülöz-
hető műanyag használatát.

A folytatásban a környezetünkben 
található mikroműanyagok problémá-
ját vizsgáljuk.

Palotai Zoltán
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Az italok királya
Pezsgőkonferencia Etyeken

Szeptember 1-jén ismét Etyeken 
találkoztak a pezsgőkészítés hazai és 
nemzetközi legjobbjai a  Rókusfalvy 
Birtokon rendezett konferencián.  

A Pezsgőkonferencia évről-évre egy-
egy fő téma köré építi tematikáját, 
amelyen keresztül a legértékesebb 
hazai és nemzetközi példákat mutatja 
be. A negyedik konferencia a „Sikeres 
pezsgőfajták a világban” címmel ígért 
nagyszerű előadásokat, masterclas-
sokat és kóstolókat a crémant-tól a 
pét-natig, a prosecco-tól a cava-ig és 
a pezsgős koktélokig.

A konferenciát Nagy István agrármi-
niszter nyitotta meg, majd Rókusfalvy 
Pál, nemzeti bormarketingért felelős 
kormánybiztos köszöntötte a résztve-
vőket.

Az etyeki Pezsgőkonferencia a kez-
detektől kóstolóközpontú esemény 
volt és a szervezők mindig külön fi -
gyelmet fordítottak arra, hogy mind 

a szakma képviselői, a szőlész-borá-
szok, pezsgőkészítők és kereskedők, 
mind pedig a pezsgőrajongó lelkes 
amatőrök is megtalálják a számítá-
sukat az eseményen.  Ipacs Szabó 
István, a PTE Szőlészeti Borászati Ku-
tatóintézet Borászati osztályvezetője 
az alacsonyabb alkoholtartalmú bo-
rok készítésének lehetőségeiről tartott 
bevezető előadást, majd a világ legsi-
keresebb pezsgőfajtáit járták körbe a 
szervezők. Joan Vendrell-től (Vendrell 
Olivella - Mas Gomà) megtudhattuk, 
hogy milyen irányba változik a cava 
világa, Elzászból pedig a méltán híres 
crémant-t ismerhettük meg dr. Kovács 
Tibor, a Tokaji Kutatóintézet igazga-
tója, címzetes egyetemi docens (To-
kaj-Hegyalja Egyetem) előadásából. 
Két rendkívül izgalmas, kóstolókkal 
egybekötött masterclassra is sor ke-
rült: Reims-ből a Champagne Palmer 
& Co-tól Arthur Camut érkezett, Kele-
men András (Bortársaság, Borsuli) jó-

voltából pedig a prosecco-ról tudhat-
tunk meg mindent. Giorgio Delgrosso, 
az OIV vezető statisztikusa világpiaci 
pezsgőértékesítésről szóló előadása 
pedig minden szakmabelinek nélkü-
lözhetetlen információkat nyújtott.

Érdekfeszítő volt a néhány éve a 
„Jövő Borásza” címet elnyert Homoky 
Dorka előadása a pét-nat-ról, és Rédli 
Ádám (head bartender, MÚZSA BAR) 
prezentációja a pezsgős koktélokról. 
A kerekasztal beszélgetésen a magyar 
pezsgő eredetvédelméről, technológiai 
és fi nanszírozási kérdéseiről esett szó. 

A kiemelt kóstolók mellett a szak-
mai program zárása után Pezsgőün-
nepre került sor: a vezetett Champag-
ne- és pezsgőkóstolóhoz a szervezők 
csúcsgasztronómiai remekeket kínál-
tak a Maya ’n’ Peti akusztikus zenei 
program kíséretében.

Kattra Judit
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Magyar sajtmustra Etyeken

A Magyar Sajtkészítők Egyesülete a 
közelmúltban tizedik alkalommal ren-
dezte meg kiváló magyar sajttermelő-
ink részvételével a jubileumi Sajtmust-
rát, amely idén is egy szakmai konfe-
renciából és országos sajtbírálatból 
állt. Az Egyesület elnöke Hegedűs 
Imre, az etyeki Hegedűs Sajtműhely 
alapítója bevezetőjében hangsúlyozta, 
hogy Etyek már harmadszor házigaz-
dája a rendezvénynek és e nemes ver-
sengésnek. 

A kiváló magyar sajttermelők mun-
kája a mi jövőnk, hiszen az egészsé-
ges táplálék az életünk alapja! Gon-
dolkodhatunk magas szintű gasztro-

nómiában, lakossági fogyasztásban 
vagy közétkeztetésben, a magyar 
sajtkészítőkre mindig számíthatunk 
és támaszkodhatunk! – mondta el 
köszöntőjében Zólyomi Tamás, Etyek 
Nagyközség polgármestere. 

A konferencia résztvevői a termő-
földtől, a gyepeken és legelőkön át, 
a tej termelésén keresztül a sajt ér-
lelésének folyamatában keresték a 
terroir-jelenség (a termőhely adott-
ságai és sajátosságai) kritériumait és 
hatásait a sajtokra vonatkozóan. Dr. 
habil. Kalocsai Renátó PhD a talajmű-
ködésről tartott előadást, melyet Dr. 
Bajnok Márta sajtkészítőkre szabott 
növényélettani prezentációja követett. 
Dr. Tóth Tamás beavatta a hallgató-

ságot abba, hogy hogyan lesz a fűből 
tej, végezetül Magyar László sajtmes-
ter előadása zárta a konferenciát, aki 
bemutatta, hogy a tejben található za-
matanyagoknak mi lesz a sorsa a sajt 

érlelése során. Az előadásokat köve-
tően kerekasztal beszélgetést tartot-
tak a résztvevők a magyar sajtokról.

Az országos sajtbírálat minden 
sajtkészítő számára nyitott volt az-
zal a céllal, hogy kiemelje a magas 
minőségű magyar sajtokat, megis-
mertesse azokat a fogyasztókkal és a 
gasztronómia képviselőivel és ezáltal 
jobb piaci pozícióba juttassa a sajtké-
szítőket.

A sajtmustrára százhuszonkettő 
terméket neveztek, amelyből nyolc-
vanegy tehén-, harminchét kecske- és 
négy juhtejből készült. Az asztalokon 
a legfi nomabb, a legmagasabb mi-
nőséget képviselő sajtokkal és egyéb 
tejtermékekkel találkozhattak az 
ínyencek, valamint a termékeket bí-
ráló negyvenegy sajtbíra és öt gaszt-
ronómiai újságíró. A bírálatot köve-
tően tizenhat arany, harminc ezüst 
és huszonhárom bronzérem került 
kiosztásra. A Hegedűs Sajtműhely 
termékét aranyéremmel jutalmazta a 
zsűri. Az eredményhirdetés után sajt-
buli vette kezdetét, ahol a sajtkészítők 
sok-sok fi nomsággal kínálták a részt-
vevőket.

A szervezőknek köszönjük a világ-
színvonalú rendezést!

Morvayné Dr. Sárközi Tünde
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Árpás Lászlóról kevesen gondolnák, 
hogy eredeti szakmáját tekintve ma-
gasfeszültségű elektromérnök. Soha 
nem dolgozott ezen a területen, min-
dig a vendéglátás vonzotta: Szabad-
kán volt étterme, 1987-ben jött át 
Magyarországra, Budapesten voltak 
éttermei, később kávéüzlete. Mára 
Etyek az otthona, ahová annak idején 
egy szerb barátja hívta el, akkor ejtette 
rabul a település és környékének ter-
mészeti szépsége. 

Nagyapja péterrévei kereskedőként 
sonkakészítéssel is foglalkozott, évi 

ötven-száz sonkát készített 1930 és 
1970 között. Árpás László a nagyap-
jától egykor látottak szerint, minden 
emléket és a helyi sonkakészítők tech-
nológiáit felhasználva állt neki a son-
kakészítésnek, kitapasztalva a létfon-
tosságú paramétereket, hőmérsékle-

tet és légmozgást a tökéletes sonka 
elkészítéséhez.

A Sonkamester márkanévvel egye-
di, kis mennyiségű, prémium kategó-
riás termékeket készít. Disznó hólyag-
jába varrt, kézzel kötözött sonkája 
sósabb, zamatosabb, mint a hasonló 
típusú spanyol vagy olasz társaik. 
Csak és kizárólag a horvátországi 
Pag-szigetről származó sót használ. 
A sózás mellett füstöli, préseli és le-
vegőzteti a termékeit, amitől a son-
kák egyedi zamatot kapnak. Mindent 
egyedül készít naponta ellen őrzött 
érlelési körülmények között, legalább 
tizenkét hónapos érleléssel. Olaszor-
szágban és Délvidéken is több helyen 
járt tanulmányozva a technológiát, de 
mindenhol más volt az ízvilág, mint 

amit keresett. Az alapanyagnál fon-
tos, hogy mit eszik a sertés, mert a 
tápon tartott jószág húsának maga-
sabb a víztartalma; csak árpát, legfel-
jebb egy kevés kukoricát kaphat sze-
mestakarmányként.

Próbálkozik érlelt, füstöletlen sonka 
készítésével is, de mivel azt a sonkát 
csak a só konzerválja, már nagyon 
oda kell fi gyelni, és az érlelőben rend-
kívül pontosnak kell lenni minden kö-
rülmény tekintetében.  

Nem szeretné az olasz és spanyol 
sonkákat utánozni, hanem a hazai ha-
gyományt követni, hiszen a magyarok 
megszoktak egyfajta füstízt is, ami 
nagyon jól esik a fogyasztóknak. Nem 
a mennyiségre, hanem a minőségre 
törekszik.

Árpás László számára fontos a 
meg becsülés, s vallja, hogy a siker tit-
ka a jó légkör. Vendégei a világ minden 
tájáról érkeznek hozzá Etyekre, s biz-
tos abban, hogy ami az elmúlt tíz év-
ben Etyeken bekövetkezett a fantasz-
tikus borok és pezsgők tekintetében, 
ahhoz Sonkamesterként előállított 
prémiumtermékeivel büszkén csatla-
kozhat.

A településen az utóbbi két évben 
történt infrastrukturális fejlesztések, 
beruházások, az egyre szebb telepü-
léskép pedig még inkább erősítik ab-
ban, hogy méltán lehet bizakodó a jö-
vőt illetően is. 

Debreceni Csaba Attila

Sonkamester az etyeki lankák között

Árpás László Sonkamester neve mára fogalom idehaza. Pincéje, 
sonkaérlelője és étterme – Etyek egyik legszebb részén, az Újhegy 
lankáján, gyönyörű szőlők közepén, festői környezetben található – 
zarándokhely a jó levegőre, szíves vendéglátásra és a legjobb sonkára 
vágyók körében. 
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A nyári leállás után augusztus 22-én az 
óvoda ismét megnyitotta kapuit. Gyer-
mekeinket nagy szeretettel vártuk. 

Augusztus 23-án „Óvodakóstolga-
tó” napunkon leendő kiscsoportosa-
ink és szüleik betekintést kaptak óvo-
dánk életébe, megismerkedtek a cso-
portban dolgozó felnőttekkel, leendő 
csoporttársakkal. A pedagógusok 
mesével és játékkal várták óvodánk 
legifjabb tagjait.

Hagyományainknak megfelelően 
szeptember 1-jén az iskolába menő 
gyermekeinktől köszöntünk el és átkí-
sértük őket életük első iskolai tanév-
nyitójára. 

Még ezen a napon megindult az új 
kiscsoportos gyermekek folyamatos 
befogadása a Süni és Teknős csopor-
tokba. 

Szeptember 1-jén a 
nevelési évet 156 gyer-
mek fogadásával kezd-
tük meg hat csoport-
ban.

A csoportok újbóli 
összeszokását segítet-
ték a beszélgetőkörök, 
a nyári élmények felidé-
zése, a szokásrendszer 
felelevenítése és a kö-
zös programok átélése.

A 2022-2023 neve-
lési év zökkenőmentesen kezdődött 
számunkra. Nagy örömmel és szere-
tettel vártuk új kollégáinkat: a Teknős 
csoportba Bárdi Gabriella óvodape-
dagógust, a Méhecske csoportba 
Farkas Erika óvodapedagógust és a 
Mókus csoportba Kitkáné Windisch 

Lívia óvodapedagógust, 
aki szeptember közepén 
csatlakozott hozzánk. 

Köszönjük a Képvise-
lő-testület pozitív dön-
tését mely révén két új 
óvodapedagógusunk ré-
szére szolgálati lakást 
biztosított.

Pedagógiai programunk 
alapján szeptember 29-
én tartottuk „Betakarítási 
ünnepünket”, melyet Áp-
rily Géza előadóművész 
műsorával nyitottunk meg, 

aki magyar és német őszi dalokkal 
színesítette programunkat. Kiállítást 
rendeztünk az „Ősz kincsei” témakör-
ben, s az éléskamra tartalma mellett a 
szürethez kapcsolódó eszközökkel és 
hagyományokkal is ismerkedhettek a 
gyerekek.  A délelőtt mustkóstolással, 
hazai őszi zöldségek és gyümölcsök 
ízlelésével lett teljes. Betakarítási he-
tünket az óvodapedagógusok témá-
hoz illő interaktív meseelőadása is 
gazdagította.   

Szeptember végére minden cso-
portunkban lezajlottak a szülői érte-
kezletek.

A szeptemberi jó időt kihasználva sok 
időt töltöttünk a szabad levegőn. Az ud-
vari levegőzés sok lehetőséget adott a 
közös játékra, a testvérekkel, barátokkal, 
sőt még az iskolába járó gyermekekkel 
való találkozásra is.   

Nefelejcs Óvoda dolgozói

Együtt lenni jó!

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 szeptember havi játék megfejtése: Csákvári Nagy La-
jos: Gyermekpár (az Etyeki Műhely Alapítvány udvarán)
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1956. október 23-án arra a csodálatos 
napra emlékezünk, amikor mi, magya-
rok megmutattuk magunknak és a vi-
lágnak, kik is vagyunk valójában. Arra a 
napra emlékezünk, amikor nem azt kér-
deztük magunktól, hogy velünk van-e 
az Isten, hanem azt, hogy mi az Istennel 
vagyunk-e? Arra a pillanatra emléke-
zünk, amely örökké élni fog a világ sza-
bad nemzeteinek emlékezetében. Arra a 
pillanatra emlékezünk, amikor ugyanazt 
akarta a bíboros és az esztergályos, az 
akadémikusok és a pesti srácok. Arra az 
érintésre, amely áthatolt a nemzetrésze-
ket elválasztó vasfüggönyön. Mansfeld, 
Wittner, Szabó, Pongrác, Nagy és Mind-
szenty. Őket nézzük, de egy nemzetet 
látunk. Egy büszke magyar nemzetet, 
amihez mi mindannyian tartozunk. 

Akik 1956-ban a Sztálin szobrot le-
döntötték, nem voltak tanult szóno-
kok, harcos népvezérek vagy jól kikép-
zett tábornokok. Az ötvenhatos világ-
történelmi pillanat hősei a magyar nép 
egyszerű fi ai és lányai voltak. 

Október 23-án emlékezünk az 1956-
ban ezen a napon rendezett tüntetésre 
és a belőle kirobbanó  forradalomra; a 
szovjet katonai támadás nyomán kibon-
takozó fegyveres ellenállásra, a szabad-
ságharcra; a következő napok felemelő, 

diadalmas és tragikus eseményeire; a 
páratlan nemzeti összefogásra; a bátor-
ságra, bajtársi asságra, hazafi úi önfel-
áldozásra és mindazokra a csodálatra 
méltó emberi gesztusokra és erényekre, 
amelyek a következő hetekben megnyil-
vánultak. Emlékezünk továbbá magukra 
az emberekre, az ötvenhatos hősökre, 
akik kockára tették életüket a haza, a 
demokrácia és az emberi szabadság 
védelméért. A szabadságharcos név-
telenekre, a „pesti srácokra” – akik kö-
zött lányok is akadtak szép számmal; 
a fegyveres ellenállás vezetőire, az el-
lenálló honvédekre és nemzetőrökre, 
azokra a bátor férfi akra és nőkre, akik 
a börtön fenyegetése alatt és a bitó ár-
nyékában is hűek maradtak ötvenhat 
értékeihez.  Ezek az eszmék alapozták 
meg a rendszerváltoztatás folyamatát 
és ötvenhat emléke roppantotta össze 
morálisan is a kommunista hatalmat. 

Dicsőség a hősöknek! 

Dr. Bálint Attila

A szabadság napjaNemzeti Gyásznap

Ady Endre: OKTÓBER 6.

Aradon 1849. október 6-án végez-
ték ki az 1848-49. évi szabadság-
harc tizenhárom honvédtisztjét, 
Pesten pedig ugyanezen a napon 
hajtották végre a gróf Batthyány 
Lajos egykori miniszterelnökre ki-
szabott halálos ítéletet. A harma-
dik bécsi forradalom évfordulójára 
időzített kivégzéssorozat a levert 
szabadságharc utáni megtorlások 
tetőpontja volt.  Azóta a forrada-
lom és szabadságharc vérbefoj-
tásának gyásznapjaként emléke-
zünk erre a napra.

Őszi napnak mosolygása, 
Őszi rózsa hervadása, 
Őszi szélnek bús keserve 
Egy-egy könny a szentelt helyre, 
Hol megváltott - hősi áron – 
Becsületet, dicsőséget 
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára 
Ráragyog a nap sugára, 
Oda hull az őszi rózsa, 
Hulló levél búcsucsókja; 
Bánat sír a száraz ágon, 
Ott alussza csendes álmát 
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye, 
Tűzz reá a fényes égre, 
Bús szívünknek enyhe fényed 
Adjon nyugvást, békességet; 
Sugáridon szellem járjon, 
S keressen fel küzdelminkben 
Az aradi tizenhárom.
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Etyek Nagyközség Önkormányzata 
163/2022. (IX.14.) számú határo-
zatával elfogadta az Etyek Nagyköz-
ség ivóvízellátás víziközmű rendszer 
2023-2037. évi felújítási és pótlási 
tervét (gördülő fejlesztési terv, azaz 
GFT), mint véleményezésre jogosult, 
továbbá jóváhagyta az ivóvízellátás 
víziközmű rendszer 2023-2037. évi be-
ruházási tervét. A testület egyidejűleg 
megállapította, hogy a GFT a terület-
rendezési tervvel és a vízgyűjtő-gaz-
dálkodási terv Etyeket érintő részével 
összhangban van.

Etyek Nagyközség Önkormányzata 
164/2022. (IX.14.) számú határoza-
tával kinyilvánította, hogy az őt terhe-
lő víziközmű-szolgáltatás biztosítása 
vonatkozásában fennálló ellátási köte-
lezettségének a Magyar Államra törté-

nő átruházására irányuló Integrációs 
Programban részt kíván venni.

Ennek értelmében a víziközmű va-
gyon és az azt működtető vagyon, 
valamint az átruházással érintett 
víziközmű vagyonhoz tartozó, vízi-
közmű-fejlesztésre fel nem használt 
források tulajdonjogának térítésmen-
tesen, nyilvántartási értéken történő 
állami tulajdonba átruházásáról dön-
tött, és felhatalmazta a polgármestert 
annak aláírására, valamint az átruhá-
záshoz szükséges jognyilatkozatok 
megtételére.

A Képviselő-testület kinyilvánította 
továbbá, hogy minden szükséges jog-
nyilatkozatot és jogcselekményt meg-
tesz annak érdekében, hogy a Magyar 
Állam a víziközmű-rendszer üzemelte-
tésére jogosult víziközmű-szolgáltató 

társaságban a törzstőke/alaptőke új 
vagyoni hozzájárulás rendelkezésre 
bocsátásával történő felemelésével 
5 %-os mértékű szavazatelsőbbségi 
jogokat biztosító részesedést szerez-
hessen, illetve felhatalmazta a polgár-
mestert a vonatkozó megállapodás 
nyomán a víziközmű vagyon és az azt 
működtető vagyon Magyar Állam ré-
szére történő térítésmentes átadására.

165/2022. (IX.14.) számú hatá-
rozatával Etyek Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a Ma-
gyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház 
intézményvezetői feladatainak ellátá-
sával 2022. szeptember 15. napjától 
2027. szeptember 14. napjáig Sárvári-
né Rieder Zsuzsannát bízta meg.

Önkormányzat

Önkormányzati döntések

Október 31-e a reformáció ünnepe. Ennek alkalmával 
a gyülekezetünkben október 30-án vasárnap 10 órától 
úrvacsorás istentiszteletre kerül sor. Szeretettel várunk 
mindenkit.
Állandó alkalmaink: Istentisztelet: vasárnap de. 10 óra-
kor a Látogatóközpontban.

Bibliaóra: szerdán 18 órai kezdettel a gyülekezeti te-
remben.
Elérhetőség:

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

Református hírek

Szüreti felvonulás és mulatság
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Gerinctorna
minden korosztálynak! 
Csoportos alakformáló 
és gerinctorna Etyeken. 
Vidám, zenés órák, lelkes 
csapattal és felkészült oktatóval.
Számtalan eszköz 
áll rendelkezésre: 
flexibar, gymstick, 
gumikötél, kézisúlyzó, 
emellett saját testsúlyos 
edzésre is van lehetőség.

ALMAVÁSÁR  ALMAVÁSÁR  
Sóskúton!Sóskúton!
Sóskút Fruct Kft.

Tel.: +36 30 240 3483, 
06 23 348 177

2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu, 

facebook/Sóskúti Kertecske

Bővebb 
információ: 
Tarnócziné Horváth 
Gabriella oktató, 
tel: +36 70 454 5539 

Helyszín: 
Magyar-kút 
Könyvtár (Etyek, 
Alcsúti út 1.)

Időpont: 
minden szerdán 
18.30–19.45 óráig


