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Önkormányzati hírek

Programajánló
Szeptember
14.

Sze

23.

P

Rendezvény

Helyszín

Szervező, közreműködő

Cirkuszi előadás – bűvészek, zsonglőrök,
bohócok – óvodásoknak és alsósoknak
Látogatóközpont
Belépődíj: felnőtteknek 2000 Ft,
gyermekeknek 1500 Ft

Stopka Attila

18 órától Vitéz László és az
elátkozott malom című bábelőadás
Belépődíj: 1500 Ft

Látogatóközpont

Rudolfini Bábszínház

Etyek Nagyközség Önkormányzata, Magyar-kút
Öreghegy, Újhegy, Látogató- Könyvtár és Művelődési Ház, Etyeki Hosszúlépés
központ, Körpince
Kulturális Egyesület, Etyeki Borút Egyesületet, Etyeki
Hagyományőrző Egyesület, Etyeki Németek Egyesülete
Magyar-kút Könyvtár

24.

Szo

Szüreti felvonulás és mulatság
Borangoló

28.

Sze

9.30 órától 10.00 óráig Ringató
bemutató foglalkozás

Anyakönyvi hírek

Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

ISKOLAFELÚJÍTÁS

Köszöntjük Etyek júliusban és augusztusban született hat legifjabb lakóját
és szüleiket. Sok erőt, egészséget, boldogságot, csodálatos jövőt kívánunk a
csöppségeknek és családjuknak!

Iskolánk rendbetétele lépésről-lépésre halad. Reméljük, hogy a következő lépések egyike az új iskola
átadása lesz sportcsarnokkal, tanmedencével és egy erős középiskola kihelyezett tagozatával. Az egyik
nagy feladatunk a jövőben a „szivárványosra” mázolt belső rendezése.

„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)
Júliusban és augusztusban harmincnyolc 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.”

Takáts Gyula: Szüreti vers
Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
musttal teli kiskancsó,
Sose láttam szebbet.
Az öregnek aszú bor jár,
gyerekeknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj de jó!
Igyunk erre egyet!

(Madách Imre)
Júliusban és augusztusban 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)

Püspök atyánál jártunk
Főtisztelendő Dr. Spányi Antal püspök úrnál jártunk. A megbeszélés
érintette a Katolikus templomunk
felújításának következő ütemét, a
Boti-kápolna biztonsági-térfigyelő
kamerázását, településünk keresztjeinek felújítását és iskolánkban a
keresztényi értékrendben történő
nevelés megerősítését.
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Emberalakot
öltött angyal
Az Etyeki Műhelyben a közelmúltban láthatta a nagyközönség Csókos Varga
Györgyi festő, iparművész Égi szerelem: A múzsák tükrei című emlékkiállítását.
„Csókos Varga Györgyi hatalmas, sokoldalú tudása, szerteágazó művészi és szakmai tevékenysége kivételesen gazdag életművet hagyott hátra.
Élete egészében véve a művészet mezsgyéjén
haladt. Tiszta, egyenes és követendő utat jelölt ki.
Léte, szellemisége, alkotóművészi tevékenysége
mind ugyanazon örökérvényű, a tárgyi világ felett
létező isteni minőség megtapasztalásának tükre.
Ez a biztos, mindent átható tudás az Ő letörölhetetlen védjegye, amely megmutatkozik műveinek
szelíd, de ragyogó szépsége által. Múzsák ihlette
alkotásai a zene, a költészet, a gondolat, a hit képi
metamorfózisai, képpé történő átváltozásai. Ebbe
a sajátosan egyedi, utánozhatatlan életműbe enged bepillantást a művész egyéni kiállítása.” - írta
Dományi Virág művészettörténész, a kiállítás kurátora.
Lucza Gyula, az Alapítvány elnöke köszöntőjében „emberalakot öltött angyalként” aposztrofálta a művésznőt, aki egy éteri jelenség volt, mely műalkotásaiban is tükröződik.
A több évtizedes művészi pálya bemutatásának koncepciója szerint a fő teremben a festmények, grafikák, az emeleten pedig a papírmozaikok/kollázsok,
valamint a szőttesek és színes üvegtervek kaptak helyet.
Természetes anyagokkal festett, ugyanúgy, mint ahogy a régiek tették ezt a
népi kultúrában. Ahogy a reneszánsz, az antik újjászületése, úgy volt Csókos
Varga Györgyi művészete is modern, hogy közben a múltból organikusan építkezett. Tudományos kutatómunkája is figyelemreméltó, élete során tizenkét könyvet publikált. A kiterjedt művészcsalád számára szellemisége – a tradíció és a
progresszió ötvözése – ma is iránymutató.
Az életművet Mészáros Géza Munkácsy Mihály-díjas festőművész méltatta.
A megnyitón Éles Anna és Éles Gábor gitárművészek működtek közre.
Dr. Zsoldos Renáta

Új névtáblák készülnek
Etyeken

Ismerkedés Kémerrel

10

Önkormányzati döntések

11

Magyarország Legszebb
Birtoka 2022

11

Az Etyeki Kézműves Önképző Kör
tagjai új kerámia névtáblákat készítenek Etyek jelentősebb belterületi
utcáira.
Az igényes kivitelezéssel készülő kerámia utcanév táblákról várjuk az etyekiek véleményét a
magyarkut@etyek.hu emailcímen.
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Etyeken történt

Hangulatképek rendezvényeinkről
Erdélyi néptánccsoport vendégjátéka, bográcsozás Dávidmajorban, az
államalapítás és az új kenyér ünnepe, egyházzenei koncert, Máramarosszigeti
testvértelepülési szándéknyilatkozat aláírása, Közösségépítő kultúránk
című rendezvény Lakiteleken, mind-mind egy emlékezetes pillanat az elmúlt
időszak eseményeiről, rendezvényeiről.

A zetelakai néptánccsoport

Máramarosszigeten az új kenyér ünnepén

Bográcsozás Dávidmajorban

Az új kenyér ünnepén

BUBA átadás

Máramarosszigeti testvértelepülési
szándéknyilatkozat alárírása

Sola Scriptura Kamarakórus koncertje

Közösségépítő kultúránk című rendezvény Lakiteleken
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Etyeken történt

Nyári táborok Etyeken

Református gyermektábor
Idén is augusztus első hetében került
megrendezésre a református hittantábor. Délelőtt a Könyvtárban, délután az iskola- és templomudvaron
zajlottak a foglalkozások. A gyerekek
kipróbálhatták magukat különböző
kézműves foglalkozásokon, de volt
éneklés, számháború és más egyéb
játék is. Egész héten nagyon jó idő
volt, a gyermekek jól érezték magukat, jókat ettek, játszottak. Ezúton is
köszönetünket fejezzük ki mindazok
részére, akik valamilyen módon hozzájárultak a tábor létrejöttéhez.
A tábor fő témája a bibliai Sámuel
élete volt. Az ő életének egy-egy jelen-

tősebb eseményével ismerkedhettek
meg a gyermekek öt napon keresztül,
kezdve a születésétől, egészen idős
koráig. Sámuel egy Isten által elhívott,
hívő ember volt, aki egész életében
állhatatosan követte az ő Istenének
szavát, dacára minden nehézségnek.
Az ő élete jó példává lett a gyermekek
számára is Isten követésében.
Ha Isten is éltet bennünket, jövőre
is szeretnénk megrendezni táborunkat, amelyre ezúton is szeretettel várunk minden gyermeket.
Sípos Dániel
lelkipásztor

Református hírek
Állandó alkalmaink:
Istentisztelet: vasárnap de. 10 órakor a Látogatóközpontban.
Bibliaóra: szerdán 18 órai kezdettel a gyülekezeti teremben.
Elérhetőség:
Sípos Dániel lelkipásztor
+36 20 216 7844
etyek@reformatus.hu
2091 Etyek, Alcsúti út, 3.
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Gazdaság

A legjobb dolog,
ami az almával történhet
A BudaPrés Cider egy családi vállalkozás Etyeken. Haberl Péter és Haberl
Dániel magas minőségben almából
készítenek almabort hozzáadott aromák és mesterséges anyagok nélkül,
szárazon. Kézműves gondoskodással nevelik italaikat, minden nap odafigyelve a fejlődésükre, mert hiszik,
hogy az általuk képviselt minőség segíthet a magyar ciderkultúra megteremtésében és felvirágzásában. Mottójuk: „A legjobb dolog, ami az almával
történhet” –, de miért éppen Etyeken
és egyáltalán miért éppen almabort?

Apa és fia 2017 óta készítik a cidert.
Péter borrajongó személyisége hamar megfogta fia, Dani érdeklődését,
aki több pincészetnél is dolgozott pályakezdőként, többek között Etyeken
is. Ekkor szeretett bele a vidékbe, ezért
amikor úgy döntöttek, hogy belevágnak egy közös vállalkozásba, Budapest közelsége és Etyek gasztronómiai sokszínűsége mellett az Öreghegy
kilátása nyerte el a szívüket.
Az itthon kevésbé ismert cider,
vagyis almabor szintén szürethez kö-

tött. Szeptemberben kezdik látogatni
a környékbeli almatermelőket és válogatják ki azokat a fajtákat, amikkel
abban az évben dolgoznak. A kézi
szüretet, kézi válogatás követi, majd
ledarálják az almát és kipréselik almalévé. Az almaléből acél tartályokban
erjed az almabor, fahordókban érlelődik, majd palackozzák. Vannak azonban palackerjesztésű ciderek is, amik
a fahordókból – a pezsgő technológia
szerint – palackban másodszor is kierjednek. Ennek a terméknek az elkészítése 2-3 év, ízében az alma mellett
pezsgős jegyei is lesznek.
Magyarország almatermelése nemcsak mennyiségben emelkedik ki nemzetközi szinten, hanem minőségben
is. Ezt kihasználva, és a termelőket
korrekten, magasabb áron honorálva folyamatosan fejlődik a cider. Saját
almásuk még ugyan kis mennyiséget
fed le az éves feldolgozott mennyiség-

ből, további almás ültetésén dolgoznak, hogy ennek a pezsgő és sör között
lavírozó italnak a sokszínű arcát megmutathassák és megszerettessék az
emberekkel.

A BudaPrés idén költözik át Öreghegyi birtokukra, az új feldolgozó üzembe,
ahol mennyiségben és technológiában
is növekednek. Céljuk, hogy az Etyekre
látogatóknak egy új programlehetőséget, a gasztronómiában egy új színfoltot hozhassanak. A tavalyi 200 hl termelést itt Etyeken 1000 hl-re szeretnék
fokozatosan növelni az elkövetkező
években. A feldolgozó felett kialakított
térben várják majd a látogatókat kóstolókra, kikapcsolódásra. Jelenleg egy
sváb présházban vannak nyitva alkalmanként, néha pizzát sütnek, ilyenkor
pokrócokkal, párnákkal piknikezni is
lehet az almásban.
Haberl Dániel, BudaPrés Cider
+3630 273 5612, daniel@budapres.hu
www.budapres.hu
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Műanyagok mindenütt 2. rész
A korábbi felvezető cikk gondolatai
szerint kezdjünk el tudatosan együtt
élni a műanyagokkal, ha már sehogyan sem tudunk meglenni nélkülük!
Ismerjük meg, használjuk okosabban
őket, hogy a végén ne legyen belőlük
szemét!
A többször használatos műanyag
eszközökkel kevesebb a gond, mert
hosszú életciklusuk miatt sokáig nem
válnak hulladékká, akár éveken keresztül nagyon sokszor is használhatjuk
őket (pl. italos rekeszek). A nagyobb
problémát a rövid életciklusú műanyagok okozzák, amelyeket használat után
változatlan formában már nem használunk fel soha. Ezeknek a legnagyobb
hányadát a csomagolóanyagok adják.
Itt arra kell törekednünk, hogy szelektív összegyűjtés után lehetőség
szerint anyagukban hasznosítsuk
őket, azaz megfelelő feldolgozás után
akár más formában, akár más célra, de
kémiailag ugyanazt az anyagot használjuk. Ha erre nincs mód, akkor az
újrahasznosításnak van egy egyszer
alkalmazható útja, az energetikai újrahasznosítás, azaz a műanyagokból
történő fűtőanyaggyártás. Ipari méretekben az un. szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagoknak fontos adalékai a
különféle aprított műanyagok, de ezek
kizárólag csak erre alkalmas erőművekben, cementgyárakban használhatók fel. A háztartási műanyagégetés
szigorúan tilos, rendkívül veszélyes az
egészségünkre és a környezetünkre!
Hogy állunk jelenleg az újrahasznosítással? Még nem túl jól, de évről-évre javul a helyzet és komoly
célokat tűztünk magunk elé. Itt az
Európai Unióban világviszonylatban
élen járunk ezekben a törekvésekben,
átlagosan a műanyag csomagolási
hulladékok 40%-át már újrahasznosítjuk és vannak olyan országok, ahol
ez az arány már 60-70% (Csehország,
Litvánia, Bulgária). Korlátoztuk az
egyszer használatos műanyagtárgyak
felhasználhatóságát, és folyamatosan
épül az az infrastruktúra, amivel a szelektív gyűjtés és feldolgozás aránya
javulni fog. Magyarországon közelít-

jük az újrafelhasználással a 40%-ot,
de három éven belül szeretnénk elérni
itthon is a 60%-ot.
Ahhoz, hogy a hétköznapi felhasználó
szintjén is hozzá tudjunk járulni ezeknek
a mutatóknak a javításához, először is
ismerjük meg a leggyakoribb műanyagokat, amelyek naponta a kezünkbe kerülnek! Ez a kulcsa annak, hogy tudatos
vásárlók, tudatos felhasználók, tudatos
szelektívgyűjtők legyünk.
Sokat segíthet ebben, hogy a műanyagiparban kialakult egy egységes
jelölési rendszer a legnagyobb menynyiségben felhasznált anyagok minőségének és újrahasznosíthatóságának
jelölésére. Nyilakból kialakított kis háromszög, egy számmal a közepén. Ha
ismerjük a jelet, az segíthet az eligazodásban.
PET: Polietilén-tereftalát. Kiváló mechanikai tulajdonságai és ellenálló képessége miatt a legnagyobb mennyiségben
használjuk víz és más italok palackozására. Könnyen újrahasznosítható, akár
autóipari vagy textilipari nyersanyag is
készülhet belőle.
HDPE: Nagy sűrűségű polietilén.
Nagyon ellenálló, nagy szakítószilárdságú műanyag, amiből főleg fóliák, flakonok, hordók, ládák, kukák,
rekeszek, kupakok készülnek. Keresett nyersanyag a szelektíven gyűjtött HDPE, mert könnyű másodlagos
funkciót találni neki az újrafelhasználás során.
PVC: Polivinil-klorid. Vegyszerállósága, jó elektromos szigetelőképessége miatt használjuk széleskörűen
főleg padlók, tömlők, csövek, valamint villanyvezetékek szigetelésének
gyártására. Klórtartalma miatt körültekintést igényel az újrahasznosítása,
inkább hulladékudvarba vigyük, ne
dobjuk a szelektív kukába. Égetésre
nem alkalmas, sőt mérgező gázok keletkeznek az égetés során.

LDPE: Kis sűrűségű polietilén. Főleg hajlékonysága, átlátszósága, egyszerű kezelhetősége miatt kedveljük.
Fóliák, zacskók, hajlékony csövek
készülnek belőle. Hulladéka könnyen
feldolgozható, pl. bevásárlótáskák,
szemeteszsákok készülnek belőle az
újrahasznosítás során.
PP: Polipropilén. Könnyen feldolgozható, jól tűri a vegyszereket. Háztartási gépek burkolata, tisztítószeres
flakonok, vagy éppen lökhárítók formájában találkozhatunk vele. Megfelelően válogatva könnyen feldolgozható és így vödrök, ládák, tiplik készülnek belőle.
PS: Polisztirol. Ma legnagyobb tételben „habosított” változataival, az
építőipar kedvelt hungarocelljével és
egyéb habszivacs csomagoló formáival találkozunk, mint pl. a hőtartó edények. Ezeket ne dobjuk a szelektív hulladékgyűjtőbe, mert újrahasznosításuk korlátozott. Hulladékudvarokban
kellene leadni, ahol pl. betonadalékként tudják új életciklusba terelni őket.
OTHER: Egyéb műanyagok és keverékek. Számtalan egyéb műszaki
műanyag készül speciális felhasználásra, a legkülönfélébb iparágak számára. Sajnos ezeknek az újrafeldolgozása, anyagukban történő hasznosítása ma még nem reális, mert egymással
keveredve már nem használhatók az
eredeti célra. Ennek ellenére gyűjtsük
szelektíven, mert a zöme pl. energetikailag még hasznos anyag.
Tehát a 3-as és a 6-os jelű kivételével minden mehet a szelektív gyűjtőbe, mert új életre fog kelni, nyersanyaggá válik.
Gyűjtsük őket szelektíven!
A folytatásban a biológiai úton lebontható „alternatív” műanyagokat
vesszük górcső alá.
Palotai Zoltán
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Művészeti nevelés

Jövőbeni lehetőségek
az etyeki gyermekeknek
A Korda Filmstúdió vezetősége,
élén Rajnai György vezérigazgatóval tizenöt felső tagozatos kitűnő
tanulónak egy hetes filmes táborban történő részvételt ajánlott fel
jutalomként több, mint egy millió
forint értékben. A díjakat az Etyeki
Nyelvoktató Német Nemzetiségi
Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén Ámon Krisztina, a Korda
Filmstúdió látogató- és rendezvénykoordinátora adta át.
Kalandban és élményben az idén
sem volt hiány. A tábor során a gyermekek kisebb létszámú csoportokban
stábot alkottak, ahol filmes szakemberek segítették és kísérték figyelemmel a munkájukat. Megismerték az
animációt, a stop motion technikát, kipróbálhatták magukat szövegírásban,
rendezésben,
megismerkedhettek
egy igazi szinkronstúdióval, forgattak
green boxban és az életnagyságú díszletek között is. A program végén a
gyermekek elkészítették saját kisfilmjüket is.

De miért is jó, hogy az etyeki gyermekek betekintést nyerhetnek a filmkészítés világába?
Mindenekelőtt azért, mert ez a lehetőség megkönnyítheti a gyermekek
számára a pályaválasztást, a továbbtanulást, másrészt pedig motivációt adhat a szorgalmasabb tanulásra
azoknak a diákoknak, akik az idén nem
értek el jobb tanulmányi eredményt,
annál is inkább, mivel rövidesen megkezdődik a Filmgyár bővítésének, fejlesztésének egy újabb szakasza. De
nemcsak a Filmstúdió, hanem az etye-

ki Prelúdium Művészeti Iskola és
az Etyeki Műhely Alapítvány is remek lehetőséget kínálnak helyben
az együttműködésre, a művészeti
képzés minél magasabb színvonalon történő megvalósítására, az
etyeki gyermekek mozgósítására,
a hagyományos és progresszív
művészeti értékek átadására, ezáltal a jövőbeni kulturális alapú
gazdaságfejlesztésre akár az oktatás, akár alkotó- és művészeti
táborok, előadások, kiállítások, tárlatvezetések nyújtotta alkalmak során.
Etyek Nagyközség Önkormányzatának az a célja, hogy gyermekeink
Etyeken maradjanak és itt találják
meg a lehetőséget az elhelyezkedésre, a minőségi munkavégzésre, ezzel
is segítve a jövőben a helyben történő
szakember-utánpótlást.
Ezek a lehetőségek és alkalmak pedig azt igazolják számunkra, hogy jó
úton haladunk ezen céljaink elérésében is!
Debreczeni Csaba Attila

Etyeki Prelúdium Művészeti Iskola
A művészeti nevelés intézményi keretek között 35 éves múltra tekint
vissza Etyeken, ahol jelenleg 120
diák tanul. Annak idején a Bicskei
Zeneiskola tagintézményeként indult
útnak a művészeti nevelés. Most, két
tanév elteltével beszélhetünk újból a
két művészeti iskola szoros együttműködéséről.
Az intézményben nagy hagyományai vannak mind a hangszeres,
mind a képzőművészeti képzésnek,
mely szorosan kötődött a híres Etyeki Műhely tevékenységéhez.
Zeneművészeti ágon népzenei
tagozat, klasszikus zenei ágon bil-

lentyűs, fafúvós, rézfúvós tanszak
működik, a diákok akkordikus ütőhangszerek közül választhatnak.
A kezdeti hangszeroktatás harmonikával indult – tekintettel a sváb hagyományokra, ez az egyik legnépszerűbb hangszer, illetve képzési forma.
Szép múltra tekint vissza a néptáncoktatás is, melyet a 2022/23-as tanévtől tervezünk beindítani. A bicskei
intézményi átszervezés eredményeképpen új tanszakként indult Etyeken
a dráma- és színjáték szak is.
Az elmúlt évtizedek alatt összesen 33 fő választotta a művészetet
hivatásának: zeneművészet 10 fő,

táncművészet (néptánc) 7 fő, képzőművészet 16 fő.
A felújított Művészeti Iskola a
2022. évi tanévzárón ünnepélyes keretek között került átadásra.
A szeptember 1-jei tanévnyitón a
megújult iskolaépület mellett az intézmény felújított udvara és külső
környezete is átadásra került, az új
járdának és térkővel, valamint aszfalttal borított udvarnak köszönhetően immár „száraz lábbal” közlekedhetünk az intézmény területén.
A Művészeti Iskola által indított
tanszakokra a pótbeiratkozás határideje: 2022. szeptember 15. 
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Budapest-Balaton kerékpárút
Etyek-Velence szakaszátadója
Újabb szakasszal bővült a Budapest-Balaton (BUBA) kerékpárút, ezúttal is érintve Pannónia Szívét. A főváros
és Etyek közötti szakasz után a közelmúltban átadásra került a Velencei-tóig
tartó 32,6 km hosszú újabb szakasza.
Az eseményen részt vett Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért Felelős
államtitkár és Juhász Zoltán, a NIF Zrt.
útfejlesztési igazgató-helyettese.
A nettó 2,7 milliárd forintos beruházás során 18 km hosszan mezőgazdasági-kerékpáros vegyes forgalmú út
épült a meglévő földutak leburkolásával,
1,9 km-en Nadap és Velence között új,
önálló kerékpárút épült ki, 1,2 km-en felújították a burkolatot és kerékpársávot
jelöltek ki. 8,6 km-en forgalomtechnikai
beavatkozásokat (felfestés és táblázás)
végeztek, emellett egy új hidat építettek
Pázmándon a Bágyom ér felett és átépítették vagy felújították a meglévőket.
Az átadásra kerülő szakasz Etyek, Gyúró, Tordas, Kajászó, Pázmánd, Nadap
településeket és Velence városát érinti.
Két új pihenőhelyet is kialakítottak az
útvonal mentén, ahol padok és asztalok
szolgálják a megpihenni vágyó biciklisek kényelmét. A Magyar Kerékpáros
Turisztikai Szövetségnél (MAKETUSZ)
pályáztunk a Körpincéhez, a Látogatóközponthoz és a Kilátóhoz kerékpár-tárolók, szervizállványok telepítésére.

A BUBA korábban átadott Biatorbágytól Etyekig tartó szakaszán önálló
kerékpárút létesült. Az Etyeken áthaladó
zárt kerékpársávval együtt makulátlan
mintaszakasz készült el, amely mind
műszakilag, mind esztétikailag a legmagasabb minőségű.
A beruházás során megújult a Fő
utca vízelvezetése, ezzel párhuzamosan gyalogos átkelőhelyek létesültek
és újjáépítettük az Etyek-patak feletti
hidat is. A Vajda János-Öreghegyi utca
szakaszon nyitott kerékpársáv készül,
mindkét oldalon útszélesítéssel és útburkolat megerősítéssel, vízelvezetéssel, valamint a korábban hanyagul
kivitelezett szennyvízcsatorna nyomvonalának rendbetétele is megvalósul biztonságos forgalomtechnika kialakításával. A beruházás várhatóan szeptember
közepére készül el.
A BUBA jelentősége abban rejlik,
hogy a jövőt jelentő környezettudatos
közlekedés országos és helyi szinten is
megvalósulhat. Fontos a település számára, hogy feltárja Etyek legnagyobb
szőlőtermő területét, Hercegföldet és
Közép-Európa egyik legjobb pezsgő

szőlőtermő területét, az Öreghegyet. A
beruházás során a dűlőutak rávezetése
is megvalósult az ültetvényekhez, így a
kerékpárút nemcsak a kerékpárosokat,
hanem a mezőgazdasági gépeket is kiszolgálja.
Az új szakasz sportértékét növelik
a nagy szintkülönbségek, hasznos a
családi bicikliseknek is, a szép etyeki
táj pedig feltöltődést nyújt a léleknek.
Az Aktív Magyarország program
keretében az Önkormányzatunk által
szervezett Bringás Vándortábor is a
kerékpározás, s egyben Etyek népszerűsítését szolgálja, hiszen idén is 500
kerékpárost fogadtunk a vándortáborban.
Az állami beruházás keretében a
Budapest-Balaton kerékpárút Pannónia Szívét érintő szakaszainak magas
paraméterekkel történő megvalósításában legnagyobb szerepe Tessely
Zoltán országgyűlési képviselőnknek
volt, akinek áldozatos munkáját ezúton is köszönjük!
Kattra Judit
Dr. Zsoldos Renáta
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló megtartása mellett rövidítse.
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Ismerkedés Kémerrel
A közelmúltban Kémeren vendégeskedtünk egy barátságos focitornával
egybekötött ismerkedés keretében.
Etyeket Zólyomi Tamás polgármester, dr. Bálint Attila és dr. Horváth Gábor alpolgármesterek képviselték.
Kémer Erdélyben, Szilágy megyében, Szilágysomlyótól 25 kilométerre
található, a Bihar-Szatmár-Szilágy
hármashatár közelében. A dombok
által határolt völgyben már a megérkezés előtt szemünk elé tárult a falu
és a házak fölé emelkedő református
templom.
Az utazás is tartogatott meglepetéseket! Hajnali fél ötkor indultunk, a létavértesi határátkelő helyen azonban átirányítottak bennünket Vámospércsre,
mert csak ott lehetett busszal átmenni
a határon. Időközben értesítettük meghívóinknak, hogy a tervezett kezdési

időpontra nem érkezünk meg, vendéglátóink viszont rugalmasan megoldották a helyzetet azzal, hogy későbbre
halasztották a kezdést!
Amikor végre megérkeztünk, azonnal megvendégeltek bennünket, majd
a csapat átöltözés és némi frissítő elfogyasztása után már a pályán is volt!
Az etyeki focicsapatot tizennégy
fiatal képviselte és büszkén mondhatom, remekül helyt álltak! A tornán
Soponya, Szentpéterszeg, Kárásztelek, Kémer és Etyek települések képviseletében nyolc csapat vett részt.
A négy csapatból álló selejtezőből a
négy legjobb jutott be az elődöntőbe,
többek között mi is. A nagyon erős
mezőnyben végül a harmadik helyezést értük el!
A torna végeztével ismét vendéglátás következett: előkerült a méltán

híres kémeri pálinka is, sőt a hangulat fokozásához még a cigányzenekar
sem hiányzott.
A viharos szél és eső elmosta ugyan
a pályán a rendezvényt, de vendéglátóhelyünkön, a Kémeri Kemsilvanum
panziónál folytattuk az ismerkedést.
Meglátogattuk a Fort Silvan pincészetet, ahol megkóstoltuk boraikat is.
A jó hangulatú este után vasárnap
reggel indultunk haza.
Vendéglátóinkkal megbeszéltük a
két település közötti kapcsolat folytatását, egyúttal meghívtuk Kémer
küldöttségét Etyekre, a Pezsgőkonferenciára.
E remek hétvége után bízunk abban,
hogy a két település kapcsolata sokkal szorosabbá válik! Szabó Levente
polgármester úrral megállapodtunk,
hogy a települések közötti kapcsolatépítés fejlesztése érdekében a gyermekeknek, fiataloknak látogatásokat
szervezünk. Terveink szerint ez már
idén ősszel elkezdődhet.
Köszönjük a vendéglátást Kémer, jó
volt Nálatok!
HAJRÁ ETYEK!
Dr. Bálint Attila

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 július-augusztus havi játék megfejtése: Jován Zoltán
kőfaragó mester díszkaspója a Temető utcában
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Önkormányzati döntések
Etyek Nagyközség Önkormányzata 130/2022. (VII.29.),
valamint 131/2022. (VII.29.) számú határozatával döntött
a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda alkalmazottjai részére önkormányzati szolgálati bérlakások bérbeadásáról.
Etyek Nagyközség Önkormányzata 133/2022. (VII.29.)
számú határozatával döntött a SOSO Földszer Kft-vel kötendő egyezségi javaslat, valamint bérleti és termeltetési
szerződés előkészítése tárgyában.
A 136/2022. (VII.29.) számú határozat alapján Etyek
Nagyközség Önkormányzata a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel történő együttműködés keretében
e-bike töltőállomás/kerékpáros szervízoszlop létesítéséről döntött az Önkormányzat tulajdonában álló Körpince
1011/1, vagy 1011/2 hrsz-ú, a Látogatóközpont 491 hrsz-ú,
valamint a Kilátó 07/8 hrsz-ú ingatlanán, egyúttal az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket 2022 évtől kezdődően
legfeljebb 150.000 Ft erejéig az önkormányzat éves költségvetésének terhére biztosítja.

A 146/2022. (VIII.12.) számú határozatával Etyek
Nagyközség Önkormányzata döntött a Magyar utca felújításához szükséges pótmunkák fedezetének 5.000.000 Ft
erejéig történő biztosításáról az Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének terhére. Ezzel egyidejűleg a vonatkozó
vállalkozási szerződés módosítását is elfogadta a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület 149/2022. (VIII.12.) számú, valamint 150/2022. (VIII.12.) számú határozatával döntött
az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola
alkalmazottjai részére önkormányzati szolgálati bérlakások
bérbeadásáról.
Etyek Nagyközség Önkormányzata 151/2022. (VIII.12.)
számú határozatával döntött a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda alkalmazottja részére önkormányzati szolgálati
bérlakás bérbeadásáról.
Önkormányzat

Magyarország Legszebb Birtoka 2022
A Szőlőbirtok/Borászat kategória győztese az Etyeki Kúria
Borászat.
Hatalmas megtiszteltetés, hogy Jakab István MAGOSZ
elnök fővédnöksége mellett meghirdetett nemes versengés kategóriagyőztese az Etyeki Kúria Borászat lett.
A díj célja, hogy bemutassa azokat a birtokokat, ahol innovatív mezőgazdasági tevékenység történik, ugyanakkor
a profi szakmai munka mellett az adott birtok szépségét is
szem előtt tartják.

Ringató bemutató

Felhívás

A Magyar-kút Könyvtárban 2022. szeptember 28-án
9.30 órától 10.00 óráig
a Baba-Mama Klub keretében

2022. szeptember 24-én 17 órakor a Körpincénél
a szüreti mulatság részeként

foglalkozást tartunk.

Exkluzív pezsgőkóstoló

Ringató bemutató

a helyi termelők minőségi pezsgőiből
Az ingyenes programra
az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni:
rieder.zsuzsa@etyek.hu
+36 209584 940
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Foglalkozásvezető:
Sulai-Szabó Réka
A bemutató foglalkozáson a részvétel ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

