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Etyekért lenni, Etyekért tenni

Köszöntjük Etyek, augusztusban
született 8 legifjabb lakóját és
szüleiket. Sok erőt, egészséget,
boldogságot, csodálatos jövőt kívánunk a csöppségeknek és családjuknak!
„Mikor megszületik egy várva
várt gyermek, az élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg
egy párban, új fénnyel ragyognak
a világra hárman.”
(Ismeretlen szerző)

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő adta át 2021.
augusztus 20-án,
Prof. Dr. Kásler
Miklós miniszter úr
által adományozott
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
kitüntetést
Szalainé Tanács Éva részére. Éva néni
magas színvonalú teljesítménnyel
kiemelkedő eredményt ért el az
óvodai oktató nevelőmunkában, a
nevelési-oktatási intézményünk hírnevének, hagyományainak gazdagítása terén. A gyermekekért végzett
tevékenységét, kiváló és áldozatos
munkáját elismerve ezúton is köszönjük és jó egészséget kívánunk!
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető minisztertől vehette át az
Áder János köztársasági elnök által
adományozott, Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést Lucza Gyula építész, műszaki ellenőr, a Magorkút Kft. ügyvezetője. A magyar állam

Augusztusban 26 pár döntött
úgy, hogy összekötik életüket 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)
2021. augusztusában két esetben vettünk búcsút egy családtagunktól, barátunktól, volt kollégánktól, szomszédunktól.
„Nem hagylak el sosem, mert
ha majd este felnézel a csillagokra,
akkor én onnan nézek vissza
rád.”

által adományozható legmagasabb
kitüntetést a hazai műemlékvédelem
területén végzett több évtizedes, kiemelkedő oktatói és vezetői munkája,
különösen a műemlékvédelmi szakmérnökök képzésében végzett tevékenysége elismeréseként érdemelte
ki. Köszönjük, hogy kimagasló munkájával a Pannónia Szíve zászlóshajója, Etyek hírnevét tovább népszerűsíti.
Éva néni és Gyula bácsi teljes életüket a nevelés, a művészet, a tudomány és a nemzet szolgálatába állították. Ezzel nemcsak Etyek, hanem
egy ország, egy nemzet büszke rájuk.
Dr. Szlávik Melinda

Köszönet
A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény támogatására 2021.
augusztus 21-én rendezett jótékonysági hangversenyen 180 ezer
forint gyűlt össze. Minden adakozónak hálás szívvel köszönöm meg támogatását az intézmény nevében.

Intézményünk az adományt a hátrányos helyzetű gyerekek támogatására és idősek programjainak finanszírozására kívánja felhasználni.
Illés-Tóth Anna
intézményvezető
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Tisztelt Etyeki Szülők és Gyerekek!
Az Etyeki Polgárőrség különös figyelmet fordított a szeptemberi iskolakezdésre,
mely számtalan izgalmas élményt tartogatott a diákoknak. Azonban, hogy minden felhőtlen maradjon, továbbra is be kell tartani néhány elengedhetetlen szabályt, óvintézkedést. Mindez nemcsak a gyermekektől, hanem szüleiktől is sok
odafigyelést igényel. Ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen a tanév, a Polgárőrség
néhány hasznos tanáccsal szolgál a családok számára.
Ajánlott a szülőknek elbeszélgetni a gyerkőccel olyan fontos dolgokról, mint
például: hogyan lehet biztonságosan eljutni az iskolába, ott hogyan kell megfelelően viselkedni, hogyan kell balesetmentesen közlekedni, illetve, ha mégis baj
történik, miként kell segítséget kérni a 112-es általános segélyhívón.
A közlekedési szabályok közös áttekintése és betartása, kisgyermekeknél egyegy közös séta az iskoláig, vagy az iskola környékén nagy segítséget jelenthet.
Ha a gyermek kerékpárral jár majd iskolába, ajánlott felhívni a figyelmét az alapvető KRESZ szabályokra.
Ha már a gyermek az iskolában van, ott is számos fontos szabályt kell betartania. Az egyik ilyen a házirend, amelyre a pedagógusok fel is hívják a figyelmet
minden tanévkezdésnél.
A Polgárőrség minden körülmények között a prevenció fontosságát hangsúlyozza, hiszen így elkerülhetők azok a kellemetlen szituációk, amelyek nyomot
hagyhatnak a gyermek lelkében – amilyen az áldozattá válás is. A gyermek, a
szülő, a pedagógus közötti akadálymentes kommunikáció szintén megelőzhet
olyan dolgokat, mint az áldozattá válás – iskolai erőszak, zaklatás, zsarolás –
vagy éppen az elkövetővé válás, mint pl. lopások, verekedések.
Mindannyiunk érdekében kérünk minden Etyeki lakost a közösségi együttélés,
a közlekedési szabályok fokozott betartására és betartatására.
Az OPSZ ajánlásával
Tóth Tamás
Etyeki Polgárőrség Elnöke
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Etyeken történt

Több mint borászat
25. születésnapját ünnepli az Etyeki Kúria

Negyed évszázad alatt nagyot fordult
a világ az Etyeki Kúria háza táján: a
korábban csak fehéreket palackozó,
néhány hektárnyi területen dolgozó
borászat az ország legjobbjai közé került, belevágtak a vendéglátásba, sőt,
az ünnepi alkalomra saját pezsgőjükkel koccinthatnak.
Mindössze egy-két hektár és egy
pince az Öreghegyen; ezt vásárolta
meg 1996-ban az Ottrubay házaspár
Báthori Tibortól. A borásznak köszönhetően az etyeki bor már országosan
elismert volt – 1992-ben az Év Bortermelőjének választották Báthori Tibort
– ám akkoriban a Kúria csak fehérborokat palackozott, évente mindössze
néhány ezret. Ezekben az években az
Etyeki Kúria elsőként telepített Pinot
Noir szőlőfajtát – mára ez a térség
egyik meghatározó fajtája.
Negyed évszázad alatt a borászat
területe jócskán megnőtt, 2012-ben
elkezdődött az új borászati üzem építése az Öreghegyen, egy évvel később
pedig már itt készültek a borok. Ma

közel ötven hektárnyi területen termő szőlőből palackoznak bort (27 az
etyeki borvidéken, 22 hektár pedig
Sopron környékén). Az etyeki öt dűlőben ma összesen hat fajtával dolgoznak (Pinot Noir, Pinot Blanc, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Szürkebarát,
Királylányka), a soproni területekről
származik a Kékfrankos és a Merlot

Köszönet a Kúriának
Hálás szívvel köszönjük az Etyeki Kúria nagylelkű támogatását. Szervezésükben, vásárlóik támogatásával 100 ezer forint gyűlt össze, melyet Nagy
Vince kereskedelmi-, valamint Szerepi Szabolcs üzletfejlesztési- és cégvezetőktől vehettünk át.
Segítő Kéz Szociális
Alapszolgáltató Intézmény dolgozói

borok alapanyaga – ezeket is Etyeken dolgozzák fel. A kezdeti pár ezres
palackszám ma már közel 300 ezerre
nőtt.
A növekedésben és abban, hogy a
korai sikereket követően is megőrizte
kiemelt pozícióját az ország bortérképén, nem kis szerepe van Mérész Sándor főborásznak, aki 2009 óta erősíti
az Etyeki Kúria csapatát. A borász sikert sikerre halmoz, az Etyeki Kúria az
elmúlt évtizedekben számos külföldi
és hazai szakmai elismerést kapott.
Mérész, aki a kísérleti, új borokkal
mindig a kihívásokat kereste, az Etyeki
Kúria jelenlegi legnagyobb kihívásának a jövőre való felkészülést, a klímaváltozás hatásaira adott megfelelő
választ tekinti. A borászat, amennyire
csak lehet, igyekszik a lehető legkisebb környezeti terheléssel dolgozni,
a közel 200 ezer szőlőtőkét innovatív
megoldásokkal művelni.
A borászat, ahol nyitottak az újdonságra, a negyed évszázados évfordulóra pezsgőt készít, mégpedig
nem is mindennapit. A szeptember
9-ei sajtóeseményen bemutatott, limitált számban (mindössze 2500-at
palackoztak belőle), 25 hónap érlelés
után piacra kerülő, palackos erjesztésű pezsgő igazi csemege – nem csak
a pezsgőért rajongók számára.
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„A buborékos termékvonal egyre
fontosabb a Kúria életében. A szintén
most piacra kerülő Charmat tankpezsgővel és ezzel a különleges pezsgővel
válik teljessé kínálatunk.” – mondja
Nagy Vince a borászat kereskedelmi
és cégvezetője, aki a piacvezető Pláne
termékcsalád és a nagy sikerű Sparkling Sauvignon Blanc piaci bevezetését is koordinálja.
A borkészítés mellett az Etyeki Kúria
a közelmúltban a vendéglátás felé is
nyitott. Az Etyeki Kúria borbárja már
korábban is nagy népszerűségnek
örvendett, ugyanakkor a 2021-es
évtől helyet kapott a Kúria életében
a vendéglátás is: Szerepi Szabolcs
üzletfejlesztési és cégvezető irányításával a Kúria boraihoz illő, elsősorban helyi termelők alapanyagaiból
készült (farm-to-table) gasztronómiai
élményben lehet részük az idelátogatóknak. A hétvégi ételkínálaton túl október közepétől havonta borvacsorákat is szervez az Etyeki Kúria: a limitált

Etyeken történt

férőhelyes eseményeken a borászat
különleges tételeit kóstolhatjuk a kifejezetten ezekre az alkalmakra készülő
fogásokkal.
„Az elmúlt évtized látványos fejlődést hozott az Etyeki Kúria életében,
amihez nagyon jó alapokat kaptunk.
Minden vezető kollégám és munkatársam nevében mondhatom, hogy
csapatként azon dolgozunk, hogy a
következő 25 év legalább olyan sikeres legyen, mint az első 25 volt, erre
rengeteg ötletünk és tervünk van. Koccintsunk együtt a következő 25 évre!”
– mondta Babarczi László ügyvezető.
Az Etyeki Kúria számára mindig
rendkívül fontos a társadalmi felelősségvállalás témaköre, ugyanis jövőképük egyik fontos mondata, ahogyan a
borászatban, úgy ezen a területen is
nagy energiát mozgósítsanak, hogy
példaértékű szereplőként működjenek
a hazai borászatok között.
Az Autistic Art Alapítvány autista
fiatalokat befogadó, civil fenntartású

Találd ki, Etyek mely részén készült a fotó!
A megfejtéseket a szerkesztőségbe, a képre és
hónapra való hivatkozással, névvel, e-mail címmel
az ujsag@etyek.hu e-mail címre kérjük beküldeni.
Év végén a jó megoldást beküldők között egy
könyvcsomagot sorsolunk ki.
Beküldési határidő: megjelenés hónapjának
25. napja 23:00.
A szeptember havi játék megfejtése: Etyek,
Körpincék
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lakóotthonokat támogat. Művészetterápiás programsorozatuk nemcsak
terápiás célt szolgál, hanem egy olyan
platformot is teremt, ahol a gyakran
szóval nem beszélő autista fiatalok
művészeti tehetsége kibontakozhat. E program keretein belül született
meg az Autistic Art és az Etyeki Kúria
együttműködése, melynek kapcsán a
borászat által készített Chardonnay
fajtaborra az Autistic Art címke került
fel, az autizmussal élő alkotók jellegzetes motívumával, mely termékek
bevételéből a borászat folyamatosan
támogatta az alapítványt.
További példaként említhető, hogy
a Kúria csapata szeptember elején
az etyeki Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény részére, az iskolakezdéshez szükséges felszerelések vásárlásához felhasznált összeggel támogatta a hátrányos helyzetű
gyermekeket.
Galambos-Parti Regina
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Kulturális élet

„Ez az élet csak egy állomás”
Csákvári Nagy Lajos festőművész, szobrász
Tizennyolc évesen már tagja volt egy
képzőművész műhelynek. Kijártak
Szentendrére, vitték a táblát, a festéket, akvarelleztek. „Ott a vízparton
éreztem meg, hogy a megismerés úgy
lehetséges, ha az ember megfékezi a
gondolatait, elcsendesedik.”
Édesanyja egyszerű asszony volt. A
horvátországi Rupából származott. Fiumébe, egy magyar férfihoz ment feleségül, aki a nagy háború elől Amerikába szökött. Ekkor három gyermekével Budapestre jött, s minden munkát
elvállalt, csakhogy el tudja őket tartani.
Itt ismerkedett meg második férjével,
Csákvári Nagy Lajos édesapjával, aki
főmolnár volt.
Lajos az óvodában faragta első kiskését, az iskolában megismerte a könyvek
csodáját. Már nyolcadik után szobrász
akart lenni. Édesanyja kérésére kitanulta
az orvosi műszerész szakmát. Szabad
idejében azonban továbbra is rajzolni
tanult Gallé Tibor iskolájában. Itt ismerte meg későbbi feleségét, Csókos Varga Györgyit. Sokáig csak barátság volt
köztük, mely később szerelemmé érett.
1946-ban beiratkozott a Képzőművészeti Főiskola festő szakára. Bernáth
Aurél volt a mestere. Ekkor kötöttek
barátságot Ferenczy Bénivel, akit, mint
nem kommunista érzelmű tanárt 1948ban eltávolítottak a főiskoláról. Anatómiát Barcsay Jenőtől, a mozaik művészetét Fónyi Gézától, és az esztétikát Füst
Milántól tanulta. „Nem is lehetett nekem

1978-ban szervezték meg az első tábort, amelyre az etyeki iskolából hívtak
gyerekeket. Később Erdélyből és a Felvidékről is jelentkeztek sokan. Évről-évre
nőtt a létszám. Szövést, fafaragást és
természetes anyagokból készült tárgyak, játékok készítését tanulták a gyerekek. No meg látásmódot, szemléletet,
mely sem a kor divatját, sem a kommunista ideológiát nem követte.
másfelé menni, csak a képzőművészet
felé. Minden utam oda vitt.”
A szerelem 1947-ben kapott házassági pecsétet. Kezdetben Zuglóban éltek, majd Csákváron kezdtek új életet.
Györgyi tanított, Lajos képeket festett,
könyveket illusztrált. Györgyi templomba járt, Lajos nem, mert „felismertem, hogy a mű is imádság”. Az első
kőportré Csákváron, remetéségének
színhelyén, a Zöld-hegyen készült.
’56 már Etyeken érte a népes, akkorra már öt gyermekes művész házaspárt. Györgyi tanított, Lajos rajzszakkört vezetett. A család még három
gyermekkel gazdagodott. A gyerekek
életét meghatározta a művész szülők
látásmódja, világszemlélete, mindenre
nyitott kíváncsisága. 1974-ben a családi alkotókört keresztelték el Etyeki Műhely névre. „Nagy élet volt, szerettem.
De az ember egyedül van akkor is, ha
ilyen nagy család él körülötte. Mindig
egyedül vagyunk a bensőnkkel. A boldogság itt van bent. Engem soha nem
mozgatott más, mint a belső életem.”

Nőttek a gyerekek és a szülők együtt
tanítottak velük. Később az unokák is
bekapcsolódtak. Nyolc gyermektől harmincöt unoka és sok-sok dédunoka
született. „Boldog vagyok, mert tudom,
hogy minden, ami elém került, értem
volt. El tudom engedni a dolgokat. Ez az
élet csak egy állomás.”
Juhász Károly
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Ha szeptember, akkor szüreti mulatság!
Hamisítatlan szüreti hangulat várta
szeptember végén a település lakóit
és az Etyekre látogatókat. Megnyíltak
a borospincék, családi gazdaságok,
műhelyek. A bor- és gasztronómiai

kóstolók mellett kulturális és gyermekprogramok kínáltak változatos
szórakozást az egész családnak. Délután elindult a hagyományos szüreti
felvonulás feldíszített traktorokkal,
sok-sok zenével és tánccal, díszesebbnél díszesebb ruhába öltözött

lovasokkal, majd élőzenés szüreti mulatság várt mindenkit a Körpincénél.
Etyek értékeit megújult és szépülő
környezetben, családias hangulatban,
pincéről pincére fedezhették fel a vendégek.
Dr. Szlávik Melinda
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Környezetünk

Tiszta vizet a pohárba!
Az elmúlt század átalakította ivóvíz fogyasztási
szokásainkat is. Amíg korábban Etyek lakossága a
Magyar-kút forrásból vagy
saját kútjából biztosította
ivóvizét, ma szinte kizárólag hálózati vizet, vagy
palackozott vizet iszunk. A
bőség zavarában adódik is
rögtön a dilemma:
Csapvíz vagy ásványvíz?
Rögtön az elején öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Bármelyiket is választjuk,
ma Magyarországon nem
tévedhetünk, mert mind
a vízművek által szolgáltatott hálózati csapvizek,
mind a palackozott vizek egészségesek. Mégis sokszor felmerülnek érvek
és ellenérvek egyik és másik mellett.
Ebben segítenek eligazodni az alábbi
tények, az egészségügyi szempontok
mellett fókuszba helyezve a környezetvédelem ügyét is.
Fontos tisztázni, hogy nem minden palackozott víz ásványvíz, mert
kapunk a boltban egyéb olyan vizet
is, ami nem feltétlenül teljesíti az ásványvizekkel szemben támasztott
követelményeket. Ilyen pl. a vonzó
megjelölésű forrásvíz, ami abban különbözik az ásványvizektől, hogy egy
kevésbé szigorúan ellenőrzött termék.
Az ásványvíz megnevezés egyébként
inkább csak egy tradicionális név,
mert klasszikus megközelítésben a jelentős ásványianyag-tartalmú (>1 000
– 1 500 mg/l) vizeket palackozták és
forgalmazták, de ma palackba kerülhetnek nagyon alacsony ásványianyag-tartalmú ásványvizek is (50
– 200 mg/l). Összehasonlításképpen
a mi, Tatabánya térségéből, karsztos
földtani közegből származó etyeki
csapvizünk több, mint 500 mg/l ásványi anyagot tartalmaz. Ennek megfelelően az etyeki csapvíz egy ásványi
anyagokban gazdag kemény víz (25
NK), ami ízletessé és tartalmassá teszi, viszont a háztartási berendezéseink nem szeretik.

Ha ilyen jó beltartalmú a csapvizünk,
miért iszunk annyi ásványvizet? Mert
az elmúlt évtizedekben divattá vált az
ásványvíz fogyasztása, társult hozzá
a tudatos, egészséges életmód képe.
Ennek a divatnak kétségtelen előnye,
hogy sokan isszák már egyéb cukrozott üdítőitalok helyett, és ilyen értelemben sokkal egészségesebb és
környezettudatosabb választás minden más, szintetikus összetevőket
tartalmazó palackozott üdítőitalnál.
Mindenképpen az ásványvizek mellett
szól az is, hogy a tudatos fogyasztó a
víz összetételétől függően választhat
az életmódjának megfelelő, változatos összetételű ásványvizet, ráadásul
a szénsavas ásványvíz jól eltartható,
és kicsit utánozza a szódát is. Ezekért
az előnyökért a vizet palackban hazavisszük az üzletből, és hajlandóak vagyunk akár százszor annyit fizetni egy
liter ásványvízért, mint a csapvízért.
A csapvíz mindig ugyanolyan és
házhoz jön. Ennek viszont az az ára,
hogy fertőtlenítésre van szüksége,
hogy szállítás közben ne szaporodjanak el benne a baktériumok. Sokan
emiatt nem szeretik, pedig a klórozás
melléktermékeként esetleg keletkező vegyületek (ún. trihalometánok)
kockázata összemérhető azzal a vegyianyag-kockázattal, amelyet az ásványvizes palackokból kioldódó ada-

lékok (pl. lágyítószerek) jelenthetnek. A csapvíz szemére szokták vetni még,
hogy egyéb vegyszereket,
pl. gyógyszermaradványokat tartalmazhat, mert az
ember által elszennyezett
környezetből származik.
Kétségtelen, hogy felszíni
vizeinkben ezek az idegen
anyagok megjelentek, de a
leggyakrabban ellenőrzött
élelmiszerünkben, az ivóvízben számtalan vizsgálat igazolja, hogy ilyen nem
fordulhat elő. Különösen
nem fordulhat elő Etyeken,
ahol a vízbázis az említett
mélységi karsztforrás. Akit
mindezek ellenére megnyugtat, használhat hálózatra köthető házi víztisztító berendezést, aminek főleg akkor lehet pozitív hatása a vízminőségre, ha
elavultak a házon belüli szerelvények.
A környezet ügye szempontjából
az biztos, hogy a műanyag palackok
tömeges gyártása és ilyen alacsony
arányú újrahasznosítása sokáig nem
fenntartható. Az utóbbi időben jó
irányba változik az egyszer használatos műanyagok társadalmi megítélése, amit igyekeznek is kihasználni
a házi víztisztító berendezéseket forgalmazó cégek, hogy minél többeket
az egyébként is egészséges csapvíz további tisztításával térítsenek el
a palackozott vizek fogyasztásától.
Mindezek mellett, akinek fontos a környezetünk védelme, semmiképpen
ne válasszon olyan palackozott vizet,
amit sok száz kilométer távolságból
szállítottak hozzá, mert minden egyes
köbméter közúton érkező palackozott
vízhez kb. két deciliter gázolaj elégetése is társul.
Összességében tehát, a ma kialakult
ivóvíz fogyasztási szokásaink egyéni
meggyőződéseink mentén így vagy
úgy, de egészségügyi szempontból jó
döntések. A mérlegelésnél azonban
gondoljunk a környezetünkre is!
Palotai Zoltán
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Pezsgő élet a konferencián
A Pezsgőkonferencia 2021. szeptemberében immáron harmadik alkalommal került megrendezésre a
Rókusfalvy Birtokon. Dr. Nagy István
agrárminiszter úr és Tessely Zoltán
országgyűlési képviselőnk is megtisztelték jelenlétükkel az Etyek számára kiemelten fontos eseményt,
ahol Miniszter úr mondta a nyitóbeszédet.
Első előadóként Prisztavok Zoltánt,
a Kreinbacher Birtok kereskedelmi
és marketingvezetőjét hallhattuk. A
„Champagne, pezsgő és csúcsgasztronómia” címet kapott előadásában
kiemelt két kategóriát, amiben a Kre-

inbachernél kifejezetten komoly potenciált látnak: ez a rozé pezsgő és az
évjáratos pezsgő.
Franciaországból videón jelentkezett be az egyik leghíresebb ház, a
Charles Heidsieck export menedzsere, hogy megossza tapasztalatait a
hallgatósággal. Szintén ilyen formában tartott velünk Charlie Holland, aki
mintegy kétszáz angol borászat egyik
leghíresebbikének
képviseletében
elmondta, hogy hosszú és tudatos
munka eredményeként jutott a mai
szintre Anglia is.
Bemutatkozott a Kárásztelek Pezsgőpincészet is. Kovács Zoltán és
Rábai László tulajdonosok osztották
meg velünk, hogyan váltak valóra álmaik, miként sikerült elnyerni a legjobb feltörekvő pincészetek számára
alapított különdíjat.
Pohl Péter birtokigazgató felszólalásában kihangsúlyozta: a pezsgőkészítés egy önálló tudomány, a pezsgő
ugyanis nem egyenlő a buborékos
csendes borral. A Sauska pincészet
1998-ban készítette el első tokaji
aszúját, innen vezetett az út oda, hogy
ma már talán a legfontosabb tokaji
terméküknek a pezsgő számít.
A rendezvény záró előadásán, a Hol
tart a magyar pezsgő? kerekasztal be-

szélgetésen Rókusfalvy Pállal Bányai
Gábor Botond (Borigó alapító-főszerkesztő, Borászok Barátja 2021), Csapody
Balázs (A Kistücsök Étterem tulajdonosa, a Borászok Borásza Alapítvány
kuratóriumi tagja), Marczingós Zoltán
(A Bor és Más alapítója, a francia borok
szakértője) és Tüű Péter (kétszeres Magyar Sommelier Bajnok) vett részt.
A konferenciát követően két champagne tétel mellé a vendégek Litauszki
Zsolt és Fülöp Zoltán séfek külön erre
az alkalomra készített kreációit kóstolhatták meg.
Dr. Szlávik Melinda

Önkormányzati hírek

Mindössze 18 napirend szerepelt
Etyek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete 2021. szeptember 23-ára összehívott ülésének
meghívóján, melyek között jogsza-

bály által előírt, valamint más, határidőhöz kötött, döntést igénylő ügy
indokolta a tanácskozást azon kívül,
hogy a képviselő-testület 2021. évi
munkaterében előre tervezett volt az
ülés napja.
A Képviselő-testület határozatképtelenség miatt nem tudott döntést hozni sem a jogszabályokban
rögzített határidős feladatokkal kapcsolatban, sem Etyek lakosságát
érintő, lakossági kezdeményezések
tárgyában.

A Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2021. szeptember 20. napján, a Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi
Bizottság és a Pénzügyi, Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság 2021.
szeptember 22. napján – feladatkörükben eljárva – véleményezték a
képviselő-testület napirendjén szereplő előterjesztéseket.
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Művészeti nevelés
Ha visszatekintünk a 2020/2021-es
tanévre, a legjelentősebb eredmény
az, hogy növendékeink számára a művészeti nevelést a megszokott, magas
szakmai színvonalon biztosítani tudtuk a Covid járvány okozta nehézségek dacára is. Az online oktatás nem
kedvezett ugyan a művészeti oktatásnak, de tapasztalt pedagógusaink állták a próbát és tudásuk legjavát adva
oktatták gyermekeinket. Úgy gondolom, ennek köszönhető, hogy az idei
tanévben sem csökkent az érdeklődés
a művészeti iskola iránt. A 2021/2022es tanévben a beiratkozás lezárult és
örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
sok új gyermek jelentkezett hozzánk a
már meglévő 106 növendékünk mellé.

A 39 új gyermekünkből 22 fő jelentkezett a zeneművészeti ágra, 12 fő a
képzőművészeti ágra, a szín- és bábművészeti ágra pedig 5 fő.
A megelőző tanév eseményei közé
tartozik az is, hogy amikor tanév végén visszatértünk a jelenléti oktatáshoz, megragadtuk a lehetőséget
a növendékeinkkel való együttlétre
és 2021. június 21-25-ig összművészeti tábort szerveztünk az Erzsébet
tábor keretében. A tábort Bicskén
tartottuk – erre adott lehetőséget a
pályázati kiírás –, azonban a táborban az etyeki képzőművészet/dráma
tanszak növendékei is sikeresen részt
vettek. A Katica című táborzáró előadáson már tudtuk használni azokat

a hangtechnikai eszközöket, melyeket 2020-ban a Nemzeti Tehetségprogram eredményeképpen – NTPTFJ-20-0037 kódszámon – 800.000
Ft értékben nyertünk komplex tehetséggondozó projektek színpadtechnikai fejlesztésére.
Kollégáimmal nagyon vártuk már,
hogy ismét elkezdődjön a tanév – hiányoztak a növendékeink, a művészeti nevelés kínálta közös élmények!
Szép terveink vannak, amit szeretnénk
megvalósítani, bízom benne, hogy a
2021/2022-es tanév zavartalan és sikeres lesz!
Sulyokné Guba Judit
intézményvezető

Óvodai nyárutó
„…megy a nyár, a nevetős,
komolykodva jön az ősz…”
(Csanádi Imre: Őszköszöntő)
A pedagógushiány nehézségeit áthidalva, várakozásainknak megfelelően indult óvodánkban a 2021/2022es nevelési év. Szeptember elején az
óvodába járó gyermekek létszáma
160 fő volt, mely 2021. december 31ig a már felvett gyermekek számával
folyamatosan növekszik.
Szeptember 1-jéhez köthető hagyományainkat megőrizve volt óvodásainkat a csoportos óvó nénik és nevelők
kísérték át az iskolai tanévnyitóra. Idén
33 gyermek kezdte meg az első osztályt. Ezzel párhuzamosan még ezen
a napon megindult az új kiscsoportos

gyermekek folyamatos befogadása. A
felvett 52 új kisgyermek több csoportban kezdte meg a beszoktatást.
Szeptember 9-én Tóthné Horn Ildikó óvodapedagógusunkat köszöntöttük, aki 25 éve óvodánk hivatástudattal teli, szakmailag elkötelezett,
kitűnő pedagógusa.
2021. szeptember 11-re meghívást
kaptunk a X. Fejér Megyei Német
Nemzetiségi Napra, Vértesacsára,
ahol óvodánkat a Süni csoportos
gyermekek és pedagógusaik képviselték. A fellépésen sváb táncokból
összeállított műsort adtak elő, melyre már szeptember első napjaiban
megkezdték a felkészülést.
Pedagógiai programunk alapján a
következő nagy óvodai eseményünk

a szeptember 29-én megtartott „Betakarítási ünnepünk” volt, melynek
lebonyolítását a Méhecske csoportos
óvó nénik vállalták. Ezen a napon a
gyermekek nemcsak az ősz kincseivel,
az éléskamra tartalmával, a szürethez
kapcsolódó eszközökkel és hagyományokkal ismerkedhettek meg, hanem
lehetőségük volt az Álomzug Társulás
„Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő
barack” zenés bábelőadását is megnézni.
Nefelejcs Óvoda dolgozói
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Együtt mozgott kicsi és nagy

A szeptember 18-án megrendezett Sportnapon már 9 órakor összegyűlt a mozogni vágyó sereg a Látogatóközpontnál, ahol Katus Attila mozgatta át a reggeli torna keretében
ébredező testrészeinket. A mozgás örömét valamennyi jelenlévő megtapasztalhatta. Volt zumba, kangoo bemutató,
fitness és senior tánc is. A mozgási, sportolási lehetőséget
biztosító – Látogatóközpont tetőterében kialakított – konditerem tesztnapján Simon Tamás IFBB Világbajnok és

Csánics Aleksandar személyi edző segítségével ismerkedhettünk meg a gépekkel és azok helyes használatával.
Az egészségmegőrzést szem előtt tartva minden sportolni vágyó fiatalban és felnőttben igyekszünk erősíteni azt
a gondolatot, hogy a mozgás, az egészséges táplálkozás, a
közösség mindenkinek fontos érték!
Dr. Szlávik Melinda

FREBA TŰZ KFT. Tüzelőanyag kereskedés

tüzifa, fabrikett, barnaszén, feketeszén, német brikett
Tárnok, Tavasz utca 2. Tel.: 06 20 359 6021
Nyitvatartás hétfőtől péntekig: 6:00–16:00 óráig szombat: 6:00–12:00 óráig

