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Egészségház látványterv részlete

„Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

Kölcsey Ferenc: Huszt



Anyakönyvi hírek Búcsú egy baráttól

Köszöntjük Etyek decemberben született két legifjabb la-
kóját és szüleiket. Sok erőt, egészséget, boldogságot, cso-
dálatos jövőt kívánunk a csöppségeknek és családjuknak!

„Mikor megszületik egy várva várt gyermek, az élet dol-
gai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban, új fénnyel 
ragyognak a világra hárman.”

(Ismeretlen szerző)

Két pár döntött úgy decemberben, hogy összekötik éle-
tüket 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 decemberében három 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.”

(Ismeretlen szerző)

Etyek szellemi kultú-
rájának egyik meg-
határozó képviselője 
tragikus hirtelenség-
gel hagyott el minket. 
Kállay Gábor nem-
zetközi sakknagy-
mester, mesteredző, 
Ribli Zoltán és Polgár 
Zsuzsa szekundánsa, 
nemcsak szaktudása 
és vezetői képességei, 
hanem kitűnő előadó-
készsége és humora 
miatt is közkedvelt 
szereplője volt a világ 
sakkéletének. 2001 és 
2011 között a Magyar Sakkszövetség szakmai igazgatója 
volt. Élete legjelentősebb sikerét szövetségi kapitányként 
érte el, amikor 2002-ben a bledi sakkolimpián a dobogó 
második fokára vezette a magyar férfi  válogatottat. A Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje elismeréssel 
kitüntetett Palatinusz utcai, két kiskutyáját egy kézben sé-
táltató barátunktól fájó szívvel búcsúzunk.

Dr. Horváth Gábor

Programajánló

Február Rendezvény Helyszín Szervező, közreműködő

5.  szo Farsangi játszóház Magyar-kút Könyvtár Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

19.  szo Farsangi mulatság Látogatóközpont Hosszúlépés Egyesület, Magyar-kút Könyvtár és 
Művelődési Ház

Csak egy kattintás!

www.webetyek.hu

Kállai Gábor (1959-2021) 
(Fotó: Magyar Sakkozásért 

Alapítvány)
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Megújult közúti csomópont
Január 14-én átadásra került az 1-es főút, a 8101-es és a 8108-as utak teljesen 
megújult és jelentősen átépített csomópontja Háromrózsánál.

Az Etyek és környéke közlekedésének biztonságát jelentős mértékben növelő 
fejlesztést együtt ünnepeltük Tessely Zoltánnal, térségünk országgyűlési kép-
viselőjével, Zólyomi Tamás Etyek, Ugron Zoltán Mány és Bálint Istvánné Bicske 
polgármestereivel. Az eseményen jelen volt Molnár István, a Magyar Közút Fejér 
megyei igazgatója is.

A projekt a Kiemelt Társadalmi Igények nevű útfelújítási program keretében 
valósult meg teljes egészében hazai forrásból, melyért köszönet Magyarország 
Kormányának és Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnknek. A kivitelezést a 
Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. végezte bruttó 327 millió forintból. 

A megújult kereszteződésben is csak előre megyünk, nem hátra!
Dr. Bálint Attila

Hagyományos falusi disznóvágás 
a javából 

Etyek Nagyközség Önkormányzata tradicionális 
sváb disznóvágásra és disznótorra invitálta az 
etyeki polgárokat. A Látogatóközpontban január 
15-én megtartott egész napos ingyenes rendez-
vényen a falu apraja és nagyja jelen volt.

A szervezők reggelire hagymás vért kínáltak 
pogácsával, délidőben húslevest, toros káposztát 
és pájslit, vacsorára pedig frissensült pecsenyét, 
májas és véres hurkát, sült kolbászt, dinsztelt ká-
posztát és tört burgonyát szolgáltak fel. A helyiek 
fi nom süteményekkel, a házigazdák pálinkával, forralt borral, teával, vörös és 
fehér borral készültek. A fergeteges hangulatú rendezvényen a talpalávalót 

Szokolai Zoltán, az Etyeki 
Művészeti Iskola harmo-
nika tanára szolgáltatta.

Köszönjük mindazok-
nak, akik munkájukkal 
hozzájárultak a rendez-
vény sikeréhez, Etyek 
összetartó közösségé-
nek további erősítésé-
hez! 
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Évértékelő – múlt, jelen, jövő

„Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”

Reményik Sándor

Zólyomi Tamás polgármester

Tisztelt Etyeki Pol-
gárok!
Reményik Sándor: 
Templom és iskola 
című versének gon-
dolatai mindig idő-
szerűek, hiszen Is-
ten házában, s az egyik legfontosabb 
szellemi központunkban, az iskolában 
is összetartó közösségre lelhetünk, 
amelyben az egyes emberek is erő-
sebbek lehetnek lelki és szellemi töl-
tődésük által.

A megválasztásunk óta eltelt két 
év csak a bemelegítés időszaka volt. 
Minden helyzetben ott voltunk Önök 
között és Önökért dolgoztunk.

Polgármesterként én sem az iro-
dámban ülve, papírok fölé hajolva el-
mélkedtem, hanem személyesen fel-
ügyeltem, végeztem és ellenőriztem 
a fejlesztéseket és beruházásokat. A 
veszélyhelyzet időszakában önállóan 
meghozott döntéseimmel soha nem 
éltem vissza, hanem éltem azzal a 
lehetőséggel, hogy a településen élők 
érdekeit, vagyis a köz érdekét szolgál-
jam. Az a sok százmillió forint, ami az 

elmúlt időszakban fejlesztési célokra 
érkezett Etyekre, jól látható, pozitív 
változásokat hozott településünk éle-
tében. 

Két év telt el azóta, mióta bizalmuk-
ba fogadtak és megválasztottak pol-
gármesterüknek. Két dologra vagyok 
nagyon büszke az elmúlt időszakból: 
a legjobban arra, hogy nagy horderejű 
dolgokban sikerült összefogást ková-
csolni, komoly eredményeket elérni. 
Másodsorban bebizonyosodott, hogy 
a közakarat szerint a becsületesen, 
szorgalommal és rátermetten végzett 
kemény munka meghozza a gyümöl-
csét, sőt sokakban újra reményt szül a 
jövőre nézve.

A 2019-es választási kampányunk-
ban megkérdeztük Önöket közös 
dolgainkról, ötleteikről, javaslataikról. 
Ebből kiindulva készítettük el a prob-
lémák megoldását célzó tervünket 
Etyeknek, az etyeki polgároknak. Most 
számvetést készítve kijelenthetjük, 
hogy az Önöknek tett ígéreteinket és 
a vállalt munkát az elmúlt két évben 
javarészt teljesítettük a településgaz-

dálkodás, az oktatás-nevelés, a biz-
tonságos és kulturált, tiszta település, 
a közlekedésfejlesztés, a vállalkozóba-
rát környezet kialakítása terén.

Ellenzéki gondolatokra adott vála-
szaink címszavakban:

Összefogás vagy megosztás, döntsék 
el Önök:

Horgászegyesület
- új kikötő,
- új stégek,
- rendszeres haltelepítés,
- rendezvényeken való részvétel, 

közreműködés, főzés.

Polgárőrség
- két új autó, kerékpárok,
- új felszerelés és eszközök.

Sportegyesület
- új sportpályák,
- új csapatok,
- új sportolási lehetőségek,
- felújított öltözőépület.

Katolikus közösségünk
- templomfelújítás,
- rendezvényeken való részvétel, 

közreműködés,
- műemlékeink rendbetétele.

Rendezvényeink
Egész éves rendezvénynaptár, amely-
ben minden etyeki legalább tíz alka-
lommal találhat kedvére való kulturális 

Az új egészségház látványterve

Szabadtéri kondiparkÚj gépjárművek a Polgárőrségnél
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és szórakozási lehetőséget. Kivétel 
nélkül minden etyeki polgárt meghív-
tunk a minden háztartásba ingyene-
sen eljuttatott újságon keresztül, na-
gyobb rendezvényeinket szórólappal 
is meghirdettük a forgalmas közterü-
leteken elhelyezett plakátokkal és az 
online felületekkel együtt.

Egy általános iskolai tanárnő han-
goztatja, hogy „Lesz még böjtje ennek 
a sok fejlesztésnek Etyeken!”.

Nehezen tudtam értelmezni ezt a 
gondolatot egy értelmiségi szájából 
úgy, hogy a munkanapjait ő is pené-
szes iskolánkban tölti.

Határozottan állítom, hogy a „böjt” 
Etyeken 2019 októberében véget ért.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Azért nem volt pénz semmire, mert 

valakiknek kellett fi zetni adót települé-
sünkön, valakiknek pedig nem.

Kik nem vették észre a hiányzó 
százmilliókat?

Azok, akik miatt Etyeken böjtöltünk!
Azért nem volt pénz semmire, mert 

az ingatlanfejlesztésekből, lakóparkok 
építéséből származó magas haszon-
ból nem az itt élők életfeltételeit emel-
ték és nem az újonnan beköltözők 
életfeltételeit teremtették meg.

Például: azt az orvosi rendelőt, ami-
ben engem csecsemőkoromban gon-
doztak, ma is abban az állapotában 
használjuk, mint akkoriban, de ma már 
2000 fővel többen.

Megkérdezte valaki, hogy a Mes-
ter utcában élők mit szólnak majd a 

Szőlőhalom lakóparkba száguldó au-
tókhoz? Megkérdezte valaki az Ötház 
utcai lakókat ugyanebből az okból?

Ezek a rossz lépések nem évülnek 
el, hiszen ma kell ezeket összefogva 
együtt megoldanunk.

A megoldáshoz becsületesen, szor-
galommal, rátermetten dolgozó, erős 
közösségre van szükség.

Akik miatt ezek a problémák fennáll-
nak, azok ma akadályoznak, gáncsos-
kodnak, butaságokat terjesztenek, sőt 
az elmúlt két évben az ő évtizedes te-
vékenységükből semmit nem profi tált 
Etyek, hiszen megszerzett tapaszta-
lataikkal csak azt védték és próbálták 
erősíteni, ami minden etyekinek nehéz 
életkörülményeket hozott.

A korábbi vezetőkkel ellentétben 
Önökkel együtt eddig a legkisebbtől 
a legnagyobb ügyig csak úgy hoz-
tunk döntéseket, hogy az az Etyekiek 
érdekeit szolgálja elsősorban, és ezt 
ugyanígy kell tennünk a jövőben is!

Együtt, közösen kell folytatnunk a 
megkezdett munkát, az Önök által 
nagylelkűen végzett felajánlásokkal, 
társadalmi munkával együtt, s nem 
hagyhatjuk, hogy bármilyen erő is 
megosszon bennünket. Az Önök bi-
zalmából a közakarat szerint szolgál-
tuk Etyek lakosságát, Önöket, ezért 
kérem, hogy összefogással teremt-
sük meg Etyeken a nyugodt fejlesz-
tő munka folytatásához szükséges 
többségünket!

A közös munkánkban Tessely Zol-
tán országgyűlési képviselőnkre min-
den esetben számíthattunk, kérem 
szépen az országgyűlési választások 
alkalmával erősítsük meg bizalmunk-
kal, ezáltal biztosítva Kormányunk 
Etyeket érintő fejlesztési elképzelése-
inek sikerét is. 

A következő időközi helyhatósági 
választásokon pedig jó lenne olyan 
képviselőket választani, akik becsü-
letesek, szorgalmasak és rátermet-
ten szolgálják Etyeket és az Etyeki-
eket. 

Ehhez kívánok az elkövetkezőkben 
mindenkinek jó egészséget, a közös 
építő munkához összefogást, sikeres 
együttműködést és boldog új eszten-
dőt! Isten áldja meg Önöket! 

Debreceni Csaba Attila 
alpolgármester

Felvirágoztatjuk 
Etyeket
Szép hagyomány, 
hogy szeretteinknek, 
ismerőseinknek szóló 
jókívánságokkal kezd-
jük az újesztendőt, de 
sokan ekkor tesznek fogadalmat, hogy 
miként is cselekszenek majd a jövőben.

Az óesztendő lezárásaként szám-
vetést végzünk, mérlegre tesszük tet-
teinket, munkálkodásunkat, akár szű-
kebb családunkért, akár tágabb kör-
nyezetünk, településünk közösségéért 
végeztük is azt.

Mindennapjaink során számtalan-
szor nemet kell mondanunk a hétköz-
napi életünket mérgező impulzusokra, 
a rövidlátó gondolkodásra, a trágár 
közbeszédre, az alaptalan vádasko-
dásokra, a közösségünk tagjait méltó-
ságukban sértő cselekedetekre, vagy 
mások tisztességének elvitatására.

Mondhatunk igent a jövőre, az ed-
digi teljesítményünk és elért eredmé-
nyeink további folytatására, együvé 
tartozásunkra, hagyományaink meg-
őrzésére és ápolására, egész közös-
ségünk együttes boldogulásának elő-
segítésére.

Igenjeink által megvalósulhat Etye-
ken az az ideális állapot, hogy érték-
szemléletünk és cselekedeteink azo-

nossá válnak, így közösen összefogva 
dolgozhatunk közösségünkért, telepü-
lésünk további fejlődéséért.

Ha ragaszkodunk keresztény és 
nemzeti értékeinkhez, hagyománya-
inkhoz, őseink értékeinek tiszteleté-
hez, akkor erősödik nemzetmegtartó 
erőnk és nemzeti önazonosságunk is. 
Mindez szűkebb hazánkra, Etyekre is 
igaz!

Helyi közösségeink minél nagyobb 
szerepvállalására kell helyeznünk a 
hangsúlyt, mert ezeknek a közössé-
geknek jelentős szerepük van a helyi 
identitás megerősítésében. Megtartó 
erőként szolgálnak az itt élők számá-
ra, mert fel tudják mutatni értékeiket, 
legyen az közösségi, épített, vagy 

Hídépítés 
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szellemi érték és örökség. Mindez ál-
tal elérhető a település közösségi ösz-
szetartozásának megerősödése, az 
általános települési közérzet javulása, 
a generációk közötti párbeszéd kiala-
kulása és folytonossága.

2019 októberében megválasztott 
képviselőként csapatunkkal együtt 
minden etyekinek ígéretet tettünk 
arra, hogy közösségünkért társadalmi 
szerepet vállalva felvirágoztatjuk tele-
pülésünket. Hiszünk a személyes kap-
csolatok erejében és a kézfogásokkal 
megpecsételt találkozásokban, mert 
etyeki lokálpatriótaként nekünk Etyek 
a világ közepe, s ezek nem csak sza-
vak; tettekkel is bizonyítottuk kijelen-
tésünk létjogosultságát!

Nagyon büszkék 
vagyunk az eredmé-
nyeinkre, a Pannónia 
Szíve Program sike-
reire, a kormányzati 
és Tessely Zoltán 
országgyűlési kép-
viselőnk támogatá-

sára. Hiszünk abban, hogy ezek a fej-
lesztések a lakosság életében közvet-
lenül is változásokat eredményeztek. 

Polgármesterünk a napi munkavég-
zésen túl, megválasztásunk óta kilenc 
alkalommal számolt be Képviselő-tes-
tületünknek összesen 1580, a települé-
sünk érdekében elvégzett feladatról.

Az elmúlt két évben rendszeresen 
találkoztunk olyan szervezetek vezető 
képviselőivel, akikkel Etyek jövőbeni 
kiemelt fejlesztési elképzeléseiről, il-
letve közös előrelépési lehetőségei-
ről tárgyaltunk. Ezek közül mára több 
fejlesztés, beruházás is megvalósult 
kormányzati és önkormányzati támo-
gatással, pályázati források biztosítá-
sával, vállalkozói és lakossági össze-
fogással.

A Pannónia Szíve Program minisz-
terelnöki biztosának, egyben térsé-
günk országgyűlési képviselőjének, 
Tessely Zoltán úrnak a szervezésében 
és hathatós közbenjárásának ered-
ményeként a fenntartható turisztikai 
fejlesztés jegyében a meglévő táji és 
épített értékek megóvásával, bevo-
násával, valamint az új turisztikai fej-
lesztések ötvözésével kormányzati 
támogatással mára már jól láthatóan 
megalapozottá vált térségünk bekap-
csolódása hazánk turisztikai vérkerin-

gésébe. Etyek egyedi adottságainak, 
meglévő gasztrokultúrájának kihasz-
nálásával, a turizmus minél több te-
rületének érintésével olyan összetett 
turisztikai fejlesztés alapjait raktuk le, 
melyek többek között a sport és sza-
badidő hasznos eltöltésével, valamint 
a kulturális célú fejlesztések összefo-
gásával teljes élménycsomagot nyúj-
tanak az újonnan kialakított turisztikai 
térségben, fi gyelemmel ezek mun-
kahelyteremtő, nagyobb gazdasági 
hozzáadott értéket előállító fenntart-
hatóságára, és nem utolsó sorban az 
Etyeken élők munkaerő-piaci és tár-
sadalmi bekapcsolódása esélyeinek 
növelésére.

2019 októbere óta, az elmúlt két 
évben kulturális és infrastrukturális 
fejlesztések, úthálózat, kerékpárút, 
csatornázás, egészségügyi fejlesz-
tések valósultak meg összesen 3 és 
fél milliárd Ft összegben, nemcsak 
a Pannónia Szíve Program, hanem a 
Magyar Falu Program keretében is. 
Ebből nyertünk út- és járdafelújításra, 
642 milliót egy új bölcsődére, 15 milli-
ót közterületek karbantartását szolgá-
ló BOBCAT-re, illetve a településünkön 
a köz érdekében folyó  munkát segítő 
teher- és személygépjárművek, autó-
busz, valamint fűnyíró adapterek be-

szerzésére, önkormányzati tulajdonú 
szolgálati lakások felújítási munkála-
tainak elvégzésére és fogorvosi esz-
közpark fejlesztésére. Orvosi rende-
lő felújítására 100 millió Ft-ot ítéltek 
meg, önkormányzati kerékpár út épí-
tésére közel 50 millió Ft-ot, veszélyes 
állapotú ingatlan lebontására mintegy 
5 millió Ft-ot, emellett a két közúti 
csomópont kialakítása és az Óvoda 
utca – Boti út – Botpuszta – Három-
rózsa – 1-es számú főút felújítása is 
elnyert pályázati forrásból valósult 
meg. A Kormány az „Ovis labdaprog-
ram” keretében 434 ezer Ft-os moz-
gásfejlesztő eszközcsomaggal és a 
játszóudvar rendezésében támogatta 
a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvo-
dánkat a gyermekek egészséges élet-
módra és a mozgás szeretetére tör-
ténő nevelése érdekében. Hitéletünk 
gyakorlásának helyszínei temploma-
ink, ezért azok állapotának karbantar-
tása, felújítása is elengedhetetlen. Az 
egyházi közösségek példát mutatnak 
együttműködésből, összefogásból, 
ezért önkormányzatunk a meglévő tá-
mogatáson felül plusz források felku-
tatásával támogatja az egyházközsé-
geket. Református templomunk meg-
újítására közel 15 millió Ft támogatást 
nyertünk a Magyar Templom-felújítási 
program keretében, s megújul katoli-
kus templomunk is. Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítására a Kormány 
közel 20 millió Ft összegű támogatást 
nyújtott településünknek.

A koronavírus világjárvány által oko-
zott, a kulturális ágazatot érintő károk 
hatékony enyhítésére Magyarország 
Kormánya 6 millió Ft-tal támogatta 
Etyek Nagyközség Önkormányzatát. 

Templom felújításaÚthálózat fejlesztése

Az új bölcsőde látványterve
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Dr. Bálint Attila képviselő

Példás társadalmi 
összefogás
Az iskola a legfonto-
sabb szellemi köz-
pont egy települé-
sen. Ezért két évvel 
ezelőtt kiemelt cél-
ként tűztük ki, hogy 
a penészes iskolánkat rendbe tesz-
szük. Kormányzati és önkormányzati 
támogatással, a szülők adakozásával 
és társadalmi munkával, több helyi 
vállalkozóval összefogva teremtet-
tük meg a gyermekeink oktatásához 
szükséges egészséges és biztonsá-
gos körülményeket. Átadtuk a megú-
jult Svábházat is.

Célunk a hosszútávú eredményes-
ség és a további fejlődés biztosítása 
Etyeken. Köszönet mindazért a civil 
felajánlásért és rengeteg társadalmi 
munkáért, amelyet felhívásunkra pol-
gáraink az elmúlt két évben Etyekért 
tettek. Ezek a teljesség igénye nélkül: 
orvosi rendelő fűtészavarának elhá-
rítása, fogorvosi rendelő klímaberen-
dezésének felszerelése, iskola gázka-
zánjainak, valamint a könyvtár fűtés-
rendszerének karbantartása, iskola 
vízelvezetésének megoldása, iskola 
vakolása, vihar következtében járha-
tatlanná vált utak akadálymentesítése, 
buszmegálló javítása, iskola szenny-
vízelvezetési hibáinak elhárítása, a 
Magyar-kút és környékének rendbe-
tétele, orvosi rendelő festés-mázolá-
sa, kültéri biciklipumpa szervízoszlop 

felszerelése az iskola előtti járdára. A 
tisztább és élhetőbb környezetünkért 
Etyeken és környékén többször szer-
veztünk szemétszedési akciót, illetve 
bozótirtást Botpusztán, a buszmeg-
álló mögötti területen. Társadalmi 
munkában etyeki lakosokkal rendbe 
tettük az óvoda udvarát is, ahol egy új, 
hajó formájú homokozó is felállításra 
kerülhetett. 

Dávidmajorban új játszóteret adtunk 
át, ezzel téve komfortosabbá az ott élő 
gyermekek, családok szabadidejének 
hasznos eltöltését.

Az iskola épületének felújításához 
szükséges LAYHER állványrendszert 
több etyeki vállalkozó támogatásának 
köszönhetően térítésmentesen kaptuk 
meg, de a számítástechnikai terem 
felújítása is társadalmi munkában 
készült el. Új iskolai bútorok érkeztek 
oktatási intézményünkbe, s zajlik a 
Művészeti Iskola felújítása is. 

Szintén társadalmi munkában, pél-
dás összefogással 60-70 fős csa-
patunkkal megszerveztük az előírá-
soknak megfelelően a járványügyi 
veszélyhelyzettel kapcsolatos felada-

tokat az etyeki polgárok biztonsága 
érdekében (bevásárlás, gyógyszerek, 
étel és szájmaszkok eljuttatása), de 
szorgos diákoknak köszönhetően te-
lepülésünk is folyamatosan szépül-
het. Helyi lakosok és gyermekeik 
szabad idejükben közterületi virágain-
kat gondozták, locsolták. Ugyancsak 
társadalmi munkában látványtervek 
készültek az iskola mellé épülő sport-

csarnokról is. Helyi felajánlás alapján 
asztali és mobil számítógépek kerül-
tek átadásra az etyeki gyermekek di-
gitális oktatásban való részvételének 
segítésére, de az összefogás erejét 
mutatta helyi vállalkozó tűzifa felaján-
lása is. 

Folyamatosan felügyeltük a köz-
területi munkákat, melynek eredmé-
nyeként makulátlan a rend a falu több 
útja mentén és a turisztikailag fontos 
helyeken. A településünkön működő 
kamerarendszert társadalmi mun-
kában tettük rendbe, újabb kiépítése 
folyamatban van. Nagy hangsúlyt fek-
tetünk az itt élő minden korosztállyal 
– gyermekekkel, fi atalokkal és felnőt-
tekkel, valamint a vállalkozókkal, civil 

A Molnár Béla Sportcentrum főépülete

A kamerarendszer korszerűsítése

A megszépült iskola
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szervezetekkel – történő személyes 
kapcsolattartásra, fejlesztési elkép-
zeléseik, igényeik megbeszélésére, 
egyeztetésére, programjaikon történő 
részvételünkre. Saját erős hószolgála-
tot szerveztünk, rendbe tettük a teme-
tő belső útjait, üzembe helyeztük az új 
vízműtelepet, rendszeresen szervez-
zük településünkön belterületi útjaink 
kátyúzását, az út- és járdaépítéseket, 
a közterületi munkát, mint vízelvezető 
árkok kialakítását és karbantartását, 
murvás utak javítását és a közleke-
désre veszélyes növényzet metszését, 
amely munkálatok saját, egyre fejlődő 
csapatunkkal, folyamatosan halad-
nak. 

Kiemelném, hogy több 10 millió fo-
rintos beruházás valósult meg társa-
dalmi munkában az etyeki vállalkozá-
sok kiemelten nagy támogatásának 
köszönhetően a zúzott köves utak 
javítása, illetve kátyúzás terén. Külön 
gondot fordítottunk a felhalmozódott 
szemét eltakarítására és elszállí-
tására. Megszerveztük a telefonos 
lelki segélynyújtást településünkön, 
amely segítséget nyújtott az arra rá-
szorulóknak. A pandémia idején új 
közvilágítási lámpatestek kerültek ki 
Etyeken. Zajlanak a Budapest-Bala-
ton kerékpárút munkálatai is. Meg-
valósultak és befejeződtek iskolánk 
linóleumfektetési, burkolási, külső 
homlokzati, gépészeti munkái, új kül-
ső nyílászárókat kapott az épület, to-
vábbá megszerveztük a Polgármes-
teri Hivatal külső homlokzati javítási 
munkálatait.

A környezettudatos szemlélet erő-
sítése érdekében szelektív hulladék-
gyűjtő edényeket, komposztládákat 
juttattunk el az etyeki polgároknak, 
valamint használt sütőzsiradék-tároló 
kihelyezéséről gondoskodtunk a ben-
zinkúton.

Adományozásokat, ajándékozáso-
kat tartottunk a szociálisan rászoru-
lóknak, ennek szép példája volt a Ma-
gyarok Kenyere Program keretében 
adományozott 1,7 tonna, illetve 500 
kg liszt kiosztása, vagy a Mikulás- és 
karácsonyi ajándékcsomagok, kará-
csonyfák átadása.

Rendszeresen látogatunk és foga-
dunk súlyos szociális problémákkal 
küszködő etyeki polgárokat, megsegí-
tésükön folyamatosan munkálkodunk.

Magas szintű érdekérvényesítő te-
vékenységet végzünk egy új sport-
csarnok megépítésének ügyében. 
Az egészséges életmód, a sportolási 
lehetőség biztosítása érdekében ki-
alakítottuk a kültéri kondiparkot és 
egy 20x40 méteres műfüves focipá-
lyát. A Molnár Béla Sportcentrumban 
játszótéri és kondi eszközöket adtunk 
át, valamint átadtuk az új hőszigetelt 
konténert, női, férfi  mosdókat, zuha-
nyzót, öltözőt és jegypénztárat, továb-
bá az új 60 fős lelátónkat is. A Sport-
centrumban megépült a homokos 
strandröplabda-, kézilabda- és foci-
pálya, a Látogatóközpont tetőterében 
pedig konditermet alakítottunk ki.

A közösségépítés jegyében telepü-
lésünk szépítése során folyamatosan 
nagy gondot fordítunk a virágosítás-

ra, az adventi várakozás időszakában 
betlehemi jászolunk feldíszítésére, 
Etyek településképének e téren is esz-
tétikai élményt nyújtó gazdagítására, 
melyért köszönet minden itt élőnek. 
A társadalmi munkában végzett köz-
területi virágültetés eredményeképpen 
a Virágos Magyarország környezet-
szépítő versenyen 2021-ben Etyek a 
2000 fő feletti települések fődíjasa 
lett. Emellett ingyenes gyümölcsfa-
telepítési akciót szerveztünk telepü-
lésünkön, a Vakulya-közben pedig 
mandulafákat, a Platán családfasor 
Etyek-Biatorbágy közötti útszakaszon 
facsemetéket pótoltunk.

Megszerveztük a Kálvárián zajló 
helyreállítási munkálatokat is, amelyre 
sajnálatos módon a kereszténygyalá-
zó, obszcén feliratok eltávolítása miatt 
volt szükség.

A lakossági fórumok, polgármesteri 
egyeztetések rendszeresek telepü-
lésünkön, ahol polgárainkat tájékoz-
tatjuk az aktuális, települést érintő 
ügyekről, fejlesztésekről, s ahol pár-
beszédet folytatunk észrevételeikről 
és gondjaikról is.

Megújult az etyekiek írott formában 
történő tájékoztatása, Magyar-kút 
címmel új kulturális-közéleti lapot 
adunk ki havi rendszerességgel.

A kultúra területén is szép eredmé-
nyeket értünk el. Megújítottuk az éves 
program-tervünket, új elemekkel gaz-
dagítottuk kulturális rendezvényein-
ket, nemzeti érzelmű előadásokat, a 
keresztény-nemzeti identitást erősítő 
programokat szerveztünk az itt élők 
számára a helyi identitás, a közös-
ség megtartó erejének elmélyítésére. 
Fontosnak tartjuk, hogy nemzeti ün-
nepeinket minden alkalommal az ese-
mények napján rendezett méltó meg-
emlékezések keretében tartsuk meg 
településünkön.

A turizmus hazánkban a nemzet-
gazdaság egyik kiemelt ágazatának 
számít, mind társadalmi, mind gaz-
dasági-versenyképességi ereje révén. 
Ennek jegyében a Pannónia Szíve 
Program keretében folytatódik telepü-
lésünkön a nagyszabású, nemzetközi 
és országos jelentőségű attrakciók 
létrehozása. Elkészült a megvalósít-
hatósági tanulmánya a Pannónia Szí-
vében tervezett termálfürdő és szál-
loda épületegyüttesének. A mutatók 

Fődíjat nyertünk a virágosítással
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alapján kiváló lehetőség rejlik a beru-
házásban Etyek számára. Új Látoga-
tóközpontunk turisztikai tájékoztatási 
funkciót tölt be helyi ajándékokat, ter-
mékeket árusító bolttal, kiadványok-
kal, programcsomagokkal, sokrétű 
turizmus-szolgáltatással: szállás, ét-
kezés, szórakozás, művelődés, spor-
tolás nyújtotta lehetőségekkel a vírus-
helyzet után. 

Elkötelezetten dolgozunk települé-
sünk gazdasági fejlődésének további 
biztosításáért, a közösségi művelő-
dés, az egész életen át tartó nevelés 
és az élet minden területére kiterjedő 
művelődés biztosításáért. Támogat-
juk a művelődő és hagyományainkat 
őrző közösségek tevékenységét, érvé-
nyesülését. Azért dolgozunk, hogy az 
egyes településrészek bekapcsolásá-
val Etyek aktív kulturális és turisztikai 
közösségi térré váljon. Ezt a célt szol-
gálják intézményeink, múzeumaink és 
új Látogatóközpontunk, amely minden 
hozzánk látogatót fogad és vár majd. 
Fontosnak tartjuk, hogy látogatóink 
úgy gondoljanak Etyekre, mint „aho-
vá jó betérni, mert ott mindig történik 
valami”. Célunk, hogy olyan kulturá-
lis, többfunkciójú közösségi teret és 

szolgáltatásokat nyújtsunk Etyeken, 
amelynek örömmel válnak aktív ré-
szesévé településünk és térségünk 
lakói. Hagyományainkat feléleszt-
ve és megőrizve, új utakat keresve 
művészeti, gasztronómiai, sport- és 
szabadidős programokat kínálunk, 
közösségfejlesztő folyamatokat tá-
mogatunk. Alapelvünk a minőség, a 
partnerség, a nyitottság környezetünk 
változó igényeire. Nevelési, oktatási 
intézményeink, sportlétesítményeink, 
turisztikai-gasztronómiai kínálatunk, 
települési infrastruktúránk mindezt 
biztosítja. Azért dolgozunk, hogy a jö-
vőben minél magasabb színvonalon, 
minél gazdagabb létesítményekben 
és szolgáltatásokban részesítsük a 
hozzánk látogatókat. Mindenkori cé-
lunk, hogy ezen körülményeknek kö-
szönhetően az itt élőkben mindinkább 
erősödjön a tudat: Etyeki lakosnak 
lenni jó!

Eddig elért eredményeink megala-
pozzák Etyek jövőjét, mert a telepü-
lésünkön élő valamennyi polgárunk 
érdekeit szolgálják! Beruházásaink 
nem látványberuházások, hanem 
látványos fejlesztések, amelyek itt 
maradnak Etyeken és növelik élet-

színvonalunkat, jó komfort- és közér-
zetünket. 

Nemrégiben elhangzott a közmédi-
ában egy országos ellenzéki politikus 
szájából, hogy a hatalom érdekében 
akár az ördöggel is összefogna. Mi itt 
Etyeken ennek az ellenkezőjét tesz-
szük: nem az ördöggel, hanem a jó Is-
ten támogatását kérve, az etyekiekkel 
összefogva, településünk érdekében 
közösen dolgozunk azért, hogy Etyek 
a nagyszabású településfejlesztési- 
és turisztikai koncepciók, valamint az 
eddigi fejlesztések révén térségünk 
egyik gyöngyszemévé váljon!

Korábban Etyek sajnos nem jutott 
egyről a kettőre, hanyatló állapotban volt 
a település, s nem éltek teljes körűen a 
helyi bevételi források – mint például a 
betelepült nagyvállalkozások építmény- 
és telekadójának – érvényesítésével, 
beszedésével sem. Most olyan hatha-
tós térségi fejlesztési tervnek vagyunk 
részesei, amelyek teljes jövőképben 
és átfogó célokban gondolkodnak. Mi 
nem dézsmáljuk Etyek jövőjét, hanem 
a fejlesztéseknek köszönhetően meg-
teremtjük mindenki számára az élhető 
körülményeket, s a folyamatosan emel-
kedő életszínvonalat. 

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

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

A január havi játék megfejtése: Szent Vendel 
szobor (Kálvária) 
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Az Etyeken élők bizonyára tudják, 
hogy a Törley Pezsgőpincészet Kft. 
magas minőségű termékeinek alap-
anyaga elsősorban Etyekről szárma-
zik. Az Etyeken termesztett szőlő a 
hírének megfelelően kiválóan alkal-
mas pezsgő alapborok készítésére. Ez 
elsősorban annak köszönhető, hogy 
az etyeki szőlő a termőhelynek és a 
termesztés-technológiának köszön-
hetően a pezsgőkészítéshez elen-
gedhetetlen tulajdonságokkal – első-
sorban magas savtartalommal és vi-
szonylag alacsony mustfokkal – érik. 
Különösen értékes ez napjainkban, 
amikor a klímaváltozás hatására egy-
re gyakrabban kialakuló száraz, forró 
nyarakon a szőlő érésében kedvezőt-
len változásokat tapasztalunk. Ha fi -
gyelembe vesszük azt, hogy Európá-
ban a szőlészeti-borászati kutatások 
már nagy arányban a mustfok csök-
kentésének és a savak megőrzésének 
lehetőségeire irányulnak, akkor etyeki 
szőlészként szerencsésnek érezhet-
jük magunkat.

A Törley Pezsgőpincészet Kft. szőlő-
ültetvényeinek kezelését leányvállalata, 
az Edeck Kft. végzi. A teljes, 900 hektárt 
meghaladó szőlőterület Magyarország 
legnagyobb szőlőbirtoka, amely három 
helyszínen található. Az Etyek-Budai 
Borvidéken belül Etyeken (710 ha) és 
Pázmándon (150 ha), valamint a To-
kaj-Hegyalján fekvő Bodrogkeresztúron 
vannak ültetvényeink (40 ha).

A szőlőterület egészén vállalatunk 
szervezi és kivitelezi a növényvédelmi 
és egyéb gépi munkákat, ami mellett 
630 hektáron a sikeres szőlőtermesz-
téshez szükséges kézi munkákat is el-
végezzük. A munkavállalói létszámunk 
18 állandó foglalkoztatott, akik döntő 
többsége etyeki lakos. A létszámot 
a mezőgazdasági munka jellegéből 
adódóan természetesen ki kell egé-
szítenünk még 40-80 fő idénymunkás 
dolgozóval. E tekintetben az elmúlt 10 
évben sajnos gyökeres változásokat 
tapasztaltunk, míg korábban gyakran 
20-40 fő is jelentkezett nálunk mun-
kára a faluból és a környékbeli tele-
pülésekről, ez mára jelentősen csök-
kent. Mi lennénk a legboldogabbak, 
ha ez pozitív irányba változna, ezért 
az Edeck Kft. folyamatosan várja az 

Etyeken élőket, akik szívesen dolgoz-
nának a szőlőben.

Az évtizedekkel ezelőtt telepített 
– ma már korosodó – ültetvények 
megújítására, a korszerű szőlőter-
melési gyakorlatnak megfelelő telepí-
tési programot indítottunk. 2009 óta 
minden évben 15-30 hektár szőlőt 
ültettünk el, amelyre eddig összesen 
1,8 milliárd forint beruházási összeget 
fordítottunk az Etyek-Budai Borvidé-
ken. Jelenleg a Tokaj-hegyaljai ültet-
vények megújításán dolgozunk. Ter-
mészetesen még sok a munka e te-
kintetben, de elmondhatjuk, hogy ma 
már a birtok több, mint felén korszerű, 
jó termőképességű, fi atal és középko-
rú szőlőültetvényeink vannak.

A munkaerőhiányt gépesítéssel 
próbáljuk enyhíteni, ezért minden, a 
gyakorlatban jól használható spe-
ciális szőlészeti munkagéppel ren-
delkezünk. Van négy szőlőszüretelő 
gépünk, amelyek együttesen kb. 400 
ember munkáját képesek kiváltani. 
Bizonyos birtokméret felett a szőlő-
kombájnok munkája ma már elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy a termelők 
egészséges szőlőt juttathassanak el 
a feldolgozásig. Ezt már Tokajban is 
felismerték, így ma már ott is lehet 
géppel szüretelni. A gépi szüret mel-
lett a terület egyes részein ugyanak-
kor még ma is kézzel szedjük a szőlőt, 
amellyel 80-90 főnek tudunk a teljes 
szüreti időszakban munkát biztosí-
tani. Rövidtávú nagyobb beruházási 

A Törley szőlőskertje Etyeken
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céljaink közt szerepel egy további szü-
retelőgép beszerzése, valamint né-
hány éven belül egy új szőlőfeldolgozó 
üzem megépítése is, amellyel hosszú 
évekre biztosíthatjuk, hogy a Törley 
Pezsgőpincészet pezsgői és borai to-
vábbra is kiváló minőségben kerülje-
nek a fogyasztók asztalára.

Tisztában vagyunk vele, hogy a fe-
lelősségünk óriási az itt élők közérzete 
szempontjából. Mivel Etyeken szinte 
bármerre indul az ember, a mi sző-
lőnkbe jut, ezért a szőlőültetvények 
egy „közjóléti” funkcióval is bírnak. Az 
Európai Bizottság korábban ezt „kul-
turális ökoszisztéma szolgáltatásként” 
határozta meg, amely fogalomba bele-
tartozik „a szépség, az ihlet és a felü-
dülés, amely a lelki jóléthez hozzájárul”. 
Bizonyára mindenki egyetért ezzel, aki 
sétált már egyet Etyek határában.

Felelősségünket felismerve folya-
matosan azon dolgozunk, hogy egy, 
az etyeki hagyományokat tiszteletben 
tartó, de korszerű, és egyben fenn-
tartható gazdálkodási modellt épít-

sünk fel. A hangsúly természetesen a 
fenntarthatóságon van, aminek jegyé-
ben úgy alakítottuk át bizonyos napi 
gyakorlatainkat, amelyek az elsődle-
ges gazdálkodási cél megvalósítása 
mellett egy élhető környezeti állapot 
irányába mutatnak, nemcsak a saját 
magunk, hanem a velünk együtt élő 
növény- és állatfajok számára is. 

Ez motivált bennünket akkor is, ami-
kor három évvel ezelőtt belekezdtünk 
az ökológiai szőlőtermesztésbe. Az 
akkor eltelepített ültetvényről 2021-
ben leszüreteltük az első BIO minősí-
tésű szőlőnket, amelyre nagyon büsz-
kék vagyunk.

Az elmúlt években az Önkormány-
zat szándékával összhangban el-
szállítottuk az évtizedek alatt felgyűlt 
lakossági hulladékot a peremterüle-
teinkről, az ültetvények melletti faso-
rokból. A növényvédelmi kezeléseknél 
a szükséges minimum elvét követjük. 
A növényvédőszerek kiválasztásánál 
a humán-egészségügyi szemponto-
kon túl mindig elsőrendűként kezeljük 

azok méhekre és a vizekre való veszé-
lyességi besorolását. A szőlőkártevő 
rovarok rajzásdinamikáját csapdá-
zással követjük nyomon, a kezelések 
szükségességéről és időpontjáról 
a fogások alapján döntünk. Rovar-
ölőszerek közül szelektív és méhekre 
nem jelölésköteles készítményeket 
használunk, azokat is csak akkor, ami-
kor a saját megfi gyeléseink alapján ez 
valóban indokolt. 

Az új ültetvényekben vízrendezéssel 
és füvesítéssel fékezzük az eróziót, 
a telepítés előtt talajvédelmi és táp-
anyagfeltöltési tervet készíttetünk. 
A termő szőlőink tápanyagutánpótlá-
sát rendszeres talajvizsgálat és levéla-
nalízis alapján, valamint szaktanács-
adó közreműködésével végezzük.

A szőlőültetvényekben mérsékeltük 
a fűnyírások számát, a parlagterüle-
teinken pedig csak fenntartó (évi 1-2) 
kaszálást végzünk. Így nagy felületű 
virágzó gyepeink vannak a hasznos 
rovarok és főként a beporzó fajok vé-
delmében. A tudatos kaszálási prog-
rammal csökken a zavarás a hasznos 
madarak költési időszakában, és a 
számos repülő rovar jelentősen növeli 
a fi ókanevelés eredményességét. Több 
alkalommal elnyertük az Agrár-Környe-
zetgazdálkodási támogatást, amely-
nek segítségével hektáronként három 
darab madárodú került kihelyezésre az 
abban költő fajok segítésére. 

A szegélyeken lévő fasorokon, cser-
jesorokon szintén csak csekély fenn-
tartó művelést végzünk, hogy kialakít-
suk és megőrizzük azokat a sokszínű 
vonalas élőhelyeket, amelyek a hasz-
nos és védendő állatfajoknak búvó-
helyet, táplálékforrást jelentenek. Az 
élőhelyfejlesztési törekvéseink ered-
ményességét jól mutatja, hogy egyre 
népesebb gyurgyalagtelepeink van-
nak, amelyeket bárki megcsodálhat 
nyáron a mandulafasortól nyugatra és 
délre eső domboldalakon. 

Hiszünk benne, hogy jó irányba hala-
dunk, és bízunk benne, hogy a további 
céljaink megvalósításával néhány év 
múlva olyan szőlőterület öleli körbe 
Etyek nagyközséget, amelyre minden 
helyi lakos méltán büszke lehet, vala-
mint hozzájárul mindannyiunk testi és 
lelki egészségének fenntartásához. 

Korbuly Csaba 
Edeck Kft. ügyvezetőForrás: Országalbum/ShortCircuit
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Országos probléma, hogy az időskorúak megtévesztésére 
szerveződött bűnözői körök által elkövetett „unokázós csalá-
sok” során a csalók a bűncselekmények elkövetésére ugyan-
azt a módszert használják. Az időskorú sértetteket a szervezet 
egyik tagja hívja fel és a beszélgetés során a rokonának adja ki 
magát. A telefonáló legtöbbször azt állítja, hogy balesetet oko-
zott, és a kár megtérítéséhez azonnal pénzre van szüksége.

A telefonáló álrokon, hogy elkerülje a közvetlen találkozá-
sokat, meggyőzi a sértetteket, hogy ő nem tud elmenni a 
pénzért, hanem egy ismerősét küldi el érte. Az idősek lak-
címére ezután egy futárt irányítanak, aki átveszi a pénzt, 
ékszereket. Az utóbbi időkben azonban a bűnözők már arra 
próbálják rávenni az időseket, hogy ismert pénzküldő há-
lózatokon keresztül utaljanak el egy meghatározott össze-
get egy – általában külföldi – bankszámlaszámra. Ha ezt a 
sértett nem tudja otthonról megtenni, akkor taxit küldenek a 
lakcímére, ami elviszi egy olyan helyre, ahonnan tud utalni. 
Olyan eset is előfordult, hogy a bankkártya adatok bediktá-
lását kérik, amivel különböző online tranzakciókat hajtanak 
végre, jelentős kárt okozva a sértettnek.

A rendőrség 8 tanácsa, hogy ne váljanak csalók áldozatává:
• Ha ilyen telefonhívást kap, járjon utána, hogy valóban 

baj van-e: ° Tegye le a telefont, majd hívja fel a hozzá-
tartozóját, akire hivatkoztak!

• Soha ne felejtse el: hivatalos személy soha nem kér 
pénzt! ° se rendőr, se mentő, se tűzoltó.

• Tegyen fel ellenőrző kérdéseket, ha bizonytalan, hogy 
tényleg hozzá tartozója hívja-e! ° „Hogy hívnak? Mikor 
születtél? Mikor találkoztunk utoljára?”

• Legyen gyanús, ha pénzátutalásra kérik, illetve felajánl-
ják, hogy az utalás lebonyolításában közbenjárnak!

• Bankkártya adataikat semmilyen körülmények között 
ne adják meg idegeneknek!

• Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszélje-
nek magánügyeikről, mert az idegenek visszaélhetnek 
az információkkal!

• Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!
• Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg el-

követni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azon-
nal a 112-es segélyhívószámot!

Lakossági felhívás!

TEGYÜNK EGYÜTT A BIZTONSÁGUNKÉRT!


