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Táto publikácia vznikla vďaka Fondu malých
projektov Programu spolupráce Interreg V-A

Slovenská republika – Maďarsko v rámci
projektu s názvom „Športujme spolu - v rámci

spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“
(kód: SKHU/WETA/1901/1.1/119). 

 
Publikácia spojená s projektom bola

spracovaná ako turistický sprievodca s cieľom
predstavenia dvoch partnerských obcí –
Veľkých Kosíh a obce Ete – ich histórie,

súčasnosti a viditeľností. 
 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov
Európskej únie z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja. 
 

Obsah tejto publikácie nemusí odzrkadľovať
oficiálne stanovisko Európskej únie. 

 

A kiadvány az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program

keretében, a Kisprojekt Alap révén megvalósult
„Sportoljunk együtt - Összefogásban Ete és

Nagykeszi“ projekt keretében jött létre
(kód: SKHU/WETA/1901/1.1/119). 

 
E projekthez kapcsolódó kiadvány, mint

turisztikai útikalauz, szeretné bemutatni a két
partner,  Nagykeszi és Ete település múltját,

jelenét, látnivalóit. 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg. 

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az
Európai Unió hivatalos álláspontját.
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VEĽKÉ KOSIHY - NAGYKESZI 

Obec Veľké Kosihy leží na Žitnom ostrove,
22 km na západ od Komárna, na ľavom
brehu Dunaja. Jeho súčasťou sú aj
niekdajšie Malé Kosihy, pričom
administratívne pod správu obce spadá aj
Okánikovo a Arcibiskupský Lél. 

Územie je obývané už oddávna: v chotári
obce sa našlo pohrebisko belobrdskej
kultúry z X. storočia. V rokoch 1234-1270
bola obec spomínaná pod názvom Kezu,
pričom bola pôvodne majetkom hradov
Szolgagyőr a Bana. V roku 1266 bola
preradená ku komárňanskému hradu,
neskôr ju však vlastnilo niekoľko zemanov.
Spočiatku sa jednalo o jobagiónov hradu
Szolgagyör povýšených do zemianskeho
stavu. V roku 1540 boli uvedení do
tunajších majetkových dielov členovia rodu
Csúzyovcov. Obec bola za tureckých vojen
zničená, opätovne ju osídlil až Balázs Rába.
Neskôr tu boli najvýznamnejšími
zemepánmi Zámoryovci. 

V roku 1787 sa v obci nachádzalo 44 domov
s 336 obyvateľmi, kým v roku 1828 bolo
evidovaných 51 domov a 249 obyvateľov. V
roku 1848 tu bývalo celkom 49
zemianskych rodín, 142 katolíkov, 263
kalvinistov a 17 židov.

A Csallóközben, Komáromtól 22 km-re
nyugatra, a Duna bal partján fekszik.
Szerves része az egykori Kiskeszi.
Közigazgatásilag hozzá tartozik Eklipuszta
(Okánikovo) és Érseklél is.

A terület régóta lakott: X. századi belobrdi
kultúra emlékeit találták meg itt. 1234-1270
táján a községet Kezuként említették. A
község eredetileg Szolgagyőr és Bana vár
tulajdona volt. 1266-ban a komáromi
várhoz került. Később több földesúr is
birtokolta; kezdetben Szolgagyőr vár
nemesi sorba emelkedett jobbágyaié volt.
1540-ben a Csúzy nemzetség szerzett itt
vagyonrészeket. A török háború idején a
falu elpusztult, Rába Balázs telepítette be
újra.

Később a legnagyobb földbirtokos a
Zámory család volt. 1787-ben a községben
44 házban 336 lakos élt; 1828-ban a házak
száma már 51, a lakosoké 249 volt. 1848-ban
49 nemesi család élt itt; a lakosok közül 142
katolikus, 263 református és 17 zsidó
vallású volt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csall%C3%B3k%C3%B6z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rom_(Szlov%C3%A1kia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskeszi_(Nagykeszi)
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Udalosti revolučných rokov 1848 – 1849 sa
obce vo výraznejšej miere nedotkli,
prírodné katastrofy ju však zasiali o to viac
– obec často postihovali povodne (prvá
povodeň bola zaznamenaná v roku 1770,
najväčšia v roku 1886) a požiare (1843,1888).
V roku 1886 Veľké Kosihy pustošila cholera.
 
V roku 1893 boli zemepánmi obce
Pannonhalmské arciopátstvo, Béla Zámory
a Kálmán Zámory.  Vývoj obyvateľstva mal v
tomto období klesajúcu tendenciu - kým v
roku 1869 žilo v obci 693 obyvateľov, v
roku 1880 sa jednalo už len o 568
obyvateľov a do roku 1890 ich počet klesol
na 522 obyvateľov.

V roku 1887 bola k Veľkým Kosihám
pričlenená obec Malé Kosihy. Začiatkom
20. storočia boli najväčšími zemepánmi v
obci barón Géza Fejérváry a dediči Bélu
Zámoryho. Dedinu opäť postihli povodne
(1899), ľadové povodne (1898, 1912) a
požiare (v rokoch 1898, 1911, 1917). V roku
1912 miestni obyvatelia odkúpili od
pannonhalmského opáta Dr. Tibora Hajdúa
pasienky a právo na rybolov. V obci v tomto
čase začal prekvitať obchod a
remeselníctvo. 

I. svetová vojna si z radov tunajšieho
obyvateľstva vyžiadala krutú daň, 35
životov. Po roku 1918 sa obec stala
súčasťou novovzniknutej I. Československej
republiky, život miestnych obyvateľov sa
však takmer vôbec nezmenil. 

Az 1848-49-es szabadságharc
különösebben nem érintette a falut,
természeti csapások azonban annál inkább:
gyakran sújtott árvíz (az elsőt 1770-ben
jegyezték fel, a legnagyobbat 1886-ban) és
tűzvész (1843, 1888). 1886-ban
kolerajárvány pusztított. 

1893-ban helyi földbirtokos a pannonhalmi
főapátság, Zámory Béla és Zámory Kálmán
volt. A lakosság száma az idők során
csökkent: 1869-ben 693 lakosa volt, 1880-
ban 568, 1890-ben már csak 522.

1897-ben Kiskeszit Nagykeszihez csatolták,
azóta történelmük közös. A XX. század
elején a település legnagyobb
földbirtokosai Fejérváry Géza báró és
Zámory Béla örökösei voltak. A falut ismét
árvizek (1899), jeges áradások (1898, 1912) és
tűzvészek (1898, 1911, 1917) pusztították.
1912-ben a helyi lakosok dr. Hajdú Tibor
pannonhalmi főapáttól Kiskeszi alatt
megvásároltak 87 hold közös legelőt
halászati joggal. Fejlődésnek indult a
kereskedelem és az iparosság.

Az I. világháború 35 emberéletet követelt a
lakosok közül. 1918 után Nagykeszi az I.
Csehszlovák Köztársaság része lett, de a
lakosság élete szinte semmiben sem
változott. 



Naďalej sa zaoberali predovšetkým
poľnohospodárstvom a rybolovom, v
zimných mesiacoch zasa pletením košov. V
rámci pozemkovej reformy bol veľkostatok
baróna Gézu Fejérváryho čiastočne
skonfiškovaný, z pôvodných 1419 hektárov
zostalo len 506.

Obec však prechádzala čoraz silnejším
zveľaďovaním, mala tri knižnice, pôsobilo
tu niekoľko spoločenských a kultúrnych
organizácií (Dobrovoľný hasičský zbor, 
 Československý červený kríž, Kalvínsky
spevácky zbor, SzMKE). Aj v tomto období
tu však vyčíňali prírodné živly – požiare
(1935, 1936, 1937), ľadovce (1925, 1935) a
povodne (1926, 1928).

V rokoch 1938 – 1945 boli Veľké Kosihy
súčasťou Maďarska, pričom v tom čase boli
najväčšími zemepánmi manželka baróna
Gyulu Malcomesa, Marcell Goldschmied,
Veľkolélska poľnohospodárska účastnícka
spoločnosť a György Terdi. Počas druhej
svetovej vojny padlo 47 miestnych
obyvateľov.

Po roku 1945 sa Veľké Kosihy opäť stali
súčasťou ČSR, obyvateľstvo maďarskej
národnosti bolo neprávom zbavené svojich
občianskych práv a došlo k zatvoreniu
maďarských materských škôl. zatvorené
maďarské školy. 

Továbbra is mezőgazdasági termeléssel és
halászattal, a téli hónapokban
kosárfonással foglalkoztak. A földreform
keretében Fejérváry Géza báró
nagybirtokának nagy részét konfiskálták,
az egykori 1419 hektárból mindössze 506
maradt.

A település egyre gyorsabban fejlődött:
három könyvtára, több társadalmi és
kulturális szervezete (önkéntes
tűzoltószervezet, vöröskereszt, református
énekkar, SzMKE) volt. Ekkoriban is sok
természeti katasztrófa sújtotta – tűzvész
(1935, 1936, 1937), jeges ár (1925, 1935), árvíz
(1926, 1928). 

Az 1938 és 1945 közötti években Nagykeszi
Magyarországhoz tartozott. Ekkoriban a
legnagyobb földbirtokos Malcomes Gyula
báró felesége, Goldschmied Marcell és
Terdi György volt. A II. világháborúban a
harctereken 47 helyi lakos vesztette életét.

1945 után a község ismét a Csehszlovák
Köztársaság része lett; a magyar
nemzetiségű polgárokat jogtalanul
megfosztották polgárjogaiktól, a magyar
iskolákat bezárták. A lakosság egy részét
kényszermunkára vitték Csehországba
(ahonnan szinte minden család visszatért),
míg másokat Magyarországra telepítettek
át. 1948
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Po roku 1948 sa situácia ukľudnila,
obyvateľom maďarskej národnosti boli
vrátené občianske práva, z Veľkých Kosíh
sa postupne stáva socialistická obec. V
roku 1949 bolo založené miestne Jednotné
roľnícke družstvo (JRD). Katastrofálna
povodeň v roku 1965 takmer zničila celú
obec. Pri obnove Veľkých Kosíh pomohli
okresy Praha – západ a Berou. 

V roku 1966 bola na Dunaji postavená nová
čerpacia stanica. Do roku 1970 bola
dokončená budova nového Kultúrneho
domu, podobne aj nová budova Materskej
školy, došlo ks spevneniu ciest a
vybudovaniu chodníkov. V 70. rokoch sa
miestne JRD zlúčilo s JRD Číčov, miestny
ŠM zasa s ŠM v Okoličnej na Ostrove. Na
začiatku obce bol postavený rozsiahly areál
skladov CO, v 1980došlo k vybudovaniu
novej budovy obchodu, športového ihriska
a hydroglóbusu. Tvár obce zmenili na
nepoznanie stavby nových rodinných
domov v rámci individuálnej bytovej
výstavby. 

Na počesť obetí 2. svetovej vojny bol v roku
1995 postavený v areáli starého cintorína
pamätník, v tomto období boli posvätené
erb a vlajka obce, ktoré odzrkadľujú
pamiatku minulosti. V roku 1996 bol
dokončený plynovod, čím sa zabránilo
vyľudňovaniu obce, nakoľko sa životné
podmienky v obci výrazne zlepšili a život
na vidieku sa stal pohodlnejším.

1948-ban rendeződött a helyzet: a magyar
nemzetiségű lakosság visszakapta jogait,
Nagykeszi fokozatosan szocialista faluvá
vált. 1949-ben megalakult a szövetkezet. 
Az 1965-ös nagy árvíz csaknem teljesen
elpusztította a falut. Újjáépítésében a
Nyugat-prágai és a Berouni járás segített. 

1966-ban megépült a Dunán az új
szivattyútelep. 1970-ig elkészült az új
kultúrház épülete, az új óvoda,
megerősítették az utakat, elkészültek a
járdák. A 70-es években a helyi szövetkezet
egyesült a csicsóival, az állami birtok pedig
az ekeli állami birtokkal. A település elején
tágas civilvédelmi raktár épült. 1980-ban új
üzletet, sportpályát és víztornyot kapott a
falu. A település arculatát jelentősen
megváltoztatták az önerőből épült családi
házak. 

A II. világháborúban elesettek emlékére
1995-ben méltó emlékművet állítottak a
régi temetőben, egyúttal felszentelték a
falu új címerét és zászlaját is, amelyek a
múlt emlékeit tükrözik. 1996-ban elkészült
a gázvezeték, így sikerült megakadályozni a
falu elnéptelenedését, mivel az
életkörülmények lényegesen javultak és
kényelmesebbé vált a falusi élet is. 



Z tohto hľadiska bola dôležitá aj dôkladná
rekonštrukcia zastaranej elektrickej a
telefónnej siete.  Pomocou týchto krokov
sa podarilo dosiahnuť úroveň v tom čase
„rozvíjajúcich sa“ obcí a dokázať legitimitu
obce zároveň. 

Na hranici obce bola v roku 2001 zriadená
spoločná skládka odpadov pre 14 obcí.
Poľnohospodárske družstvo pôsobí v
obecnej časti Malé Kosihy. Zvolenský
Agrostav prevádzkoval vo Veľkých
Kosihách pôvodne betonáreň, ktorej
pozemok v roku 2007 odkúpila španielska
spoločnosť na výrobu medených drôtov do
transformátorov. 

Ugyanebből a szempontból fontos volt a
már elavult villany- és telefonhálózat
alapos felújítása is. Ezekkel az
intézkedésekkel sikerült elérni az egykori
"fejlődő" faluk színvonalát, kiharcolva ezzel
a település létjogosultságát.

A község határában 2001-ben 14 község
közös hulladéklerakóját alakították ki.
Mezőgazdasági termelőszövetkezete a
kiskeszi falurészben működik. Korábban a
zólyomi Agrostav betongyárat üzemeltetett
Nagykeszin, melynek telephelyét 2007-ben
egy spanyol vállalat vásárolta meg –
transzformátorokhoz való rézdrótok
gyártását kezdte itt el.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/2007


PRÍRODNÉ KLENOTY - TERMÉSZETI KINCSEK  

Trstinová lúka sa rozprestiera pri
hraniciach obce na území s rozlohou
105 hektárov, pričom sa jedná o jedinú
súvislú trstinovú oblasť Žitného
ostrova. 

Jednou z charakteristických prírodných
znamenitostí obce Veľké Kosihy je
Mostové. K tejto 22,55 hektárovej
chránenej prírodnej rezervácii vedú z
hlavnej ulice obce dve spojovacie cesty.
Špecifická pôda tejto oblasti prispela k
zrodeniu výnimočného biotopu, ktorý je
jedným z najohrozenejších druhov v
celej Európe. 

Popri obci sa tiahne aj chránená
krajinná oblasť Dunajské luhy, ktorá sa
vyznačuje rozmanitou faunou a flórou,
ako aj endemickými druhmi žijúcimi v
pobrežných oblastiach. 

A Nádrétnek nevezett
természetvédelmi terület a község
határában 105 hektáron terül el, mely a
Csallóköz egyetlen összefüggő nádasát
képezi.

Nagykeszi egyik emblematikus
természeti különlegessége, a Dérhídja.
A település főutcájáról két bekötő út is
vezet ehhez a 22,55 ha-os - védett
természeti területhez. A különleges
talaj különleges élővilágot teremtett,
ami Európában a legveszélyeztetettebb
élőhely típusok közé tartozik.

A község határában található még a
Dunai ártéri erdők tájvédelmi terület
nyúlványa, amely változatos növény- és
állatvilágot tartalmaz, beleértve a part
menti övezetekben élő endemikus
fajokat is.
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KULTÚRNE PAMIATKY - KULTURÁLIS EMLÉKEK  

Reformovaný kostol: podlhovastá
budova s vežou vyrastajúcou zo
štítového priečelia. V interiéri s
plochým stropom možno nájsť dve
protiľahlé, protestantské drevené
empory. Fasády kostola zdobia
šambrány a okná s nárožnými
zaobleniami. Vo veži visia dva zvony.

Najstaršou pamiatkou stojacou v
chotári obce bol rímskokatolícky
kostol sv. Jána Nepomuckého v bývalej
osade Arcibiskupský Lél. Pôvodná
stavba pravdepodobne pochádzala z
čias panovania kráľa sv. Istvána po roku
1000. Postupom času sa stav kostola
neustále zhoršoval, do budovy sa
vbúrali vandali, preto bola v roku 1993
táto vzácna pamiatka so súhlasom
pamiatkarov a farského úradu zbúraná.

Klasicistický kaštieľ bol postavený
okolo roku 1830 na pokyn Károlya
Zámoryho vedľa reformovaného
kostola. V roku 2002 bola budova
zrekonštruovaná, pričom svoje
priestory poskytla na účely zriadenia
nájomných bytov. Jedná sa o
neskoroklasicistickú dvojpodlažnú
stavbu na obdĺžnikovom pôdoryse s
plytkými rizalitmi na nárožiach. Z
dvorovej strany je vstup riešený ako
trojosový portikus, terasa je lemovaná
balustrádou.

Református templom: hosszúkás
építmény, ormos főhomlokzat elé
épített toronnyal. Az egyenes
mennyezetű helyiségben kétoldalt
protestáns fa empórium látható. A
templom homlokzatát falsávkeretek és
szegmens befejezésű ablakok díszítik. A
toronyban két bronzharang függ. 

A település határában, az egykori
Érseklél területén álló legrégibb emlék
a Nepomuki Szent János nevét viselő
római katolikus templom volt, a
kegyhely Szent István király uralkodása
idejéből származhatott, 1000 utánról.
Az idők során a templom állaga egyre
romlott, vandálok törték fel, így 1993-
ban a műemlékvédők és az egyházi
hivatal jóváhagyásával lebontották. 

A klasszicista kastélyt 1830 táján
építtette Zámory Károly a református
templom mellett. 2002-ben felújították,
s benne bérlakásokat létesítettek. Késő
klasszicista téglalap alaprajzú
kétszintes épület, a sarkokon lapos
rizalittal. Az udvari homlokzat közepén
előreépített pilléres bejárati portikusz
van, a teraszt bábos korlát övezi. 
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V r. 1927 bol na pokyn Marcella
Goldschmieda vybudovaný  moderný
poschodový kaštieľ inšpirovaný
alpskými vilami. V r. 1944 boli majiteľ s
manželkou deportovaní do
koncentračného tábora. Po r. 1945 bola
budova opravená pre účely MNV (dnes
obecný úrad), neskôr tu sídlila pošta.
Kaštieľ je poschodová budova na
štvorcovom pôdoryse bez náročnejších  
architektonických detailov.

V osade Arcibiskupský Lél, v blízkosti
rímskokatolíckeho kostola si dal Béla
Zámory koncom 19. storočia postaviť
neoklasicistickú kúriu Béla Zámory. Po
roku 1945 sa sem nasťahovali rodiny z
Veľkých Kosíh, avšak po vybudovaní
vlastných rodinných domov budovu
opustili a okolo r. 1960 jej časti roznosili
ako stavebné materiály. Jednalo sa o
jednopodlažnú budovu s obdĺžnikovým
pôdorysom, s päťosovou fasádou. Cez
budovu sa tiahla stĺpovitá chodba, v
ktorej strede sa nachádzal vchod kúrie. 

V Malých Kosihách bola v roku 1926
postavená drevená zvonica, ktorá bola
neskôr nahradená železnou
konštrukciou. 

Na reformovanom cintoríne sa
nachádza pomník padlým v I. svetovej
vojne (socha hrdinov), ktorý dal v roku
1929 postaviť miestny spevácky zbor z
vlastných peňazí a príspevkov.
Podstavec zobrazuje mená 35 obetí.

1927-ben Goldschmied Marcell modern
emeletes kastélyt építtetett itt az
alpesi villák mintájára. 1944-ben a
tulajdonost és feleségét koncentrációs
táborba hurcolták. 1945 után az
épületet a HNB (ma községi hivatal),
később a posta céljaira felújították. A
kastély modern négyzet alaprajzú
épület igényesebb építészeti
megoldások nélkül. 

Érseklélen a római katolikus templom
közelében a XIX. század 2. felében
neoklasszicista kúriát építtetett
Zámory Béla. 1945 után az épületbe
nagykeszi családok költöztek be, de
saját családi házaik felépülése után
elköltöztek, és az épületet 1960 táján
széthordták építőanyagnak. Téglalap
alapú egyszerű földszintes épület volt
öttengelyű homlokzattal, amely előtt
oszlopos folyosó húzódott, közepén a
bejárattal.

Kiskeszin a harangláb 1926-ban épült
faszerkezettel, melyet később acél
konstrukció váltotta fel. 

A református temetőben áll az I.
világháborúban elesettek emlékműve
(a hősök szobra), amelyet 1929-ben a
nagykeszi énekkar emeltetett saját
pénzéből és adományokból. A
talapzaton 35 áldozat neve olvasható.

http://www.velkekosihy.ocu.sk/hu/File/historia/hist7v.jpg
http://www.velkekosihy.ocu.sk/hu/File/historia/hist10v.jpg


Pri vstupe na cintorín stojí pomník
obetiam II. svetovej vojny, ktorý bol
postavený na pokyn obce v roku 1995.
Na štvorcovom podstavci možno vidieť
reliéf erbu obce a olivovú vetvu, ako aj
mená 47 obetí.

Centrálny kríž rímskokatolíckej časti
cintorína (bronzový korpusový kríž)
postavili v roku 1936 katolícki veriaci
obce. 

V rímskokatolíckom cintoríne v
Arcibiskupskom Léli stojí centrálny
kríž z umelého mramoru. 

V cintoríne v obecnej časti Okánikovo
stál centrálny železný kríž s
maľovaným plechovým korpusom, v
roku 2020 bol z príspevkov miestnych
veriacich a s finančnou podporou obce
vymenený z mramorový kríž. 

Vo Vodohospodárskom múzeu je
uschovávaná mramorová pamätná
tabuľa, ktorá bola pôvodne osadená na
dunajskej strane hrádze. Bola vyrobená
v roku 1856 na znak vďaky za reguláciu
vôd Žitného ostrova

A temető bejáratánál áll a II.
világháború áldozatainak emlékműve,
amelyet a község állíttatott 1995-ben. A
négyzet alakú talapzaton a községi
címer domborműve és olajág látható. A
talapzatra 47 áldozat nevét vésték.

A temető római katolikus részének
központi keresztjét (műkő kereszt
bronz korpusszal) 1936-ban állíttatták a
község katolikus hívői. 

Az érsekléli római katolikus temetőben
műmárvány központi kereszt áll.

Az eklipusztai temetőben központi
vaskereszt állt festett bádogkorpusszal,
2020- ban a hívők adakozásából és a
község támogatásából márvány
keresztre cserélték.

A vízgazdálkodási múzeumban őrzött
márvány emléktábla eredetileg a töltés
dunai oldalán volt. 1856-ban készült
hálából a Csallóköz vizei szabályozási
munkáinak vezetéséért.

V E Ľ K É  K O S I H Y  -  N A G Y K E S Z I 1 1

http://www.velkekosihy.ocu.sk/hu/File/historia/hist13v.jpg
http://www.velkekosihy.ocu.sk/hu/File/historia/hist14v.jpg


1 2 V E Ľ K É  K O S I H Y  -  N A G Y K E S Z I

 1

 2

 3

 4

 5



OBEC ETE - ETE KÖZSÉG

Obec Ete sa nachádza v strede západnej
časti Komárňansko-ostrihomskej župy, pri
ceste číslo 13 (Komárom – Kisbér), vo
vzdialenosti 6 km od mesta Kisbér a 16 km
od diaľnice M1. Leží v chotári oblasti Vértes
na zvlnenej nížine v povodí Igmánd –
Kisbér v mikroregióne Súr – Bakonyalja.
Rieky a stojaté vody tu však nenájdeme,
jedinou vodnou plochou v oblasti je umelo
vytvorený rybník. 

Charakteristickým prírodným klenotom
obce je starodávny trávnatý porast v lese
Tagos, ktorého najznamenitejšími
rastlinami sú kavyľ a poniklec veľkokvetý.
Prírodné danosti obce Ete a jej úrodné
pôdy vytvárajú dokonalé podmienky pre
poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a chov
zvierat. 

Obec podľa najaktuálnejších údajov z
januára 2018 obýva 621 osôb, pričom tento
počet po značnom poklese v posledných
desaťročiach (za uplynulých 50 rokov sa
obyvateľstvo obce znížilo na polovicu)
stagnuje. Z demografickej stránky má
homogénne zloženie, ako z etnického
hľadiska, tak aj z hľadiska vierovyznania –
takmer 70% obyvateľov sú kalvinisti. 

Ete Komárom-Esztergom megye nyugati
felének középtáján, a 13. számú főút
(Komárom-Kisbér) mellett, Kisbértől 6 km-
re, az M1-es autópályától 16 km-re
helyezkedik el. A Bársonyos dombvidék
határán, a Súr-Bakonyalja kistáj Igmánd-
kisbéri medencéjének patakvölgyekkel
tagolt, hullámos síkságán fekszik. Folyó- és
állóvizekben szegény; egyetlen felszíni vize
a mesterségesen kialakított halastó. 

A falu különleges természeti értéke a közeli
Tagos-erdőben található ősgyep, melynek
jellegzetes növénye az árvalányhaj és a
szép virágú, tavasszal virító
leánykökörcsin. Ete természeti adottságai,
kiváló termőtalaja jó feltételeket
biztosítanak a földműveléshez,
szőlőtermesztéshez és állattenyésztéshez.

A község népessége a legfrissebb adatok
alapján (2018. január) 621 fő, mely az elmúlt
évtizedek rohamos csökkenése után (a falu
lakossága az elmúlt közel 50 esztendőben a
felére csökkent) stagnálást mutat.
Demográfiai összetételét tekintve
homogénnek számít, mind etnikai, mind
vallási tekintetben, az itt élők mintegy
70%-a reformátusnak vallja magát. 
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Okolie obce bolo obývané už v dobe
bronzovej. Prvá písomná zmienka 
 pochádza z r. 1250, pričom v tejto dobe
bola obec známa ako „Ethe“. 

V dobe Arpádovcov tu žili jobagióni,
vtedajší kráľovskí poslovia a roľníci.
Pozemky boli vo vlastníctve kapituly Hánta
(hántai prépostság) a Vyšehradského
opátstva. Po dobu príchodu Turkov sa o ne
podieľalo niekoľko šľachtických rodín,
okolo roku 1529 však bola podobne ako
okolité sídla zničená aj obec Ete. Počnúc
rokom 1648 ju začali osídľovať protestanti,
čo viedlo k rýchlemu rozvoju. Moru b roku
171 podľahlo približne tristo miestnych
obyvateľov, rozvojové tendencie obce však
zostali neporušené.

Hlavnými zdrojmi obživy bolo
poľnohospodárstvo, pestovanie obilnín,
krmovín, chov zvierat a vinohradníctvo. V
30. rokoch 20. storočia obyvatelia obce
obhospodarovali vyše 4 000 akrov pôdy. 
Útrapy a tragédie dvoch svetových vojen
neušetrili ani obec Ete, láska voči poctivej
práci, viera v Boha a v súdržnosť však
pomohli miestnym začať odznova. 

Hospodárska politika v období socializmu
priniesla do života obce radikálne zmeny;
mnohí prišli o svoje pozemky, domy a
stroje, neskôr v roku 1959 došlo k založeniu
výrobného družstva. 

A település környéke már a bronzkorban
lakott volt. Első írásos említése 1250-ben
Ethe volt. 

Az Árpád-korban jobbágyok, majd királyi
hírnökök és csőszök éltek itt, földjeit a
hántai prépostság és a visegrádi apátság
birtokolta. A törökök megjelenéséig több
nemesi család is osztozott rajta, majd 1529-
ben a környékbeli településekhez
hasonlóan Ete is elpusztult. 1648-tól
protestánsokkal népesült be a falu, mely
ezt követően rohamos fejlődésnek indult.
Az 1710-es pestis járványnak mintegy
háromszáz falubeli esett áldozatul, de
fejlődése ennek ellenére töretlen maradt. 

A megélhetés fő forrása a mezőgazdaság, a
kenyérgabona és takarmánynövények
termesztése, az állattartás és a
szőlőgazdálkodás volt. Az eteiek az 1930-as
években már több mint 4000 holdon
gazdálkodtak. A két világháború
viszontagságai és tragédiái Etét sem
kímélték, de a becsületes munka szeretete,
az Istenbe és az összefogásba vetett hit
segített az újrakezdésben. 

A szocializmus gazdaságpolitikája gyökeres
változásokat hozott a falu életében; sokak
elveszítették földjeiket, házaikat, gépeiket,
majd 1959-ben létrejött a helyi
termelőszövetkezet. 



Od zmeny režimu fungujú jednotlivé
odvetvia družstva ako hospodárske
spoločnosti, najväčšou z nich je Ete Agro
Kft. zameraná na poľnohospodárstvo,
respektíve Állért Kft. Pôsobiaca v oblasti
chovu dobytka. Poľnohospodárske
zameranie obce pretrváva aj dodnes. 

Erb obce veľmi dobre vystihuje jej kľúčové
znamenitosti. Jej hlavné tri motívy sú hlava
pluhu, časť viniča a kalich. Pluh je
symbolom poľnohospodárstva, vinič
odkazuje na historicky známe miestne víno,
kým kalich symbolizuje príslušnosť
miestneho obyvateľstva k reformovanej
cirkvi. Pod hlavnou časťou erbu sú dva
prepletené klasy pšenice, ktorých stonky
sú previazané stuhou v národných farbách.
Klasy symbolizujú životodarný chlieb,
trikolóra je zasa prejavom Maďarstva a
súdržnosti obyvateľov. 1648 je rokom
revitalizácie obce Ete. 

V obci je v súčasnosti v prevádzka jedna
zmiešaná skupinová materská škola a prvý
stupeň základnej školy s jednou zlúčenou
triedou. Na mieste bývalej lekárskej
ordinácie bude v blízkej budúcnosti
vybudovaný multifunkčný dom zdravia,
pričom súvisiace stavebné práce už boli
zahájené. 

A rendszerváltás óta a volt szövetkezet
ágazatai gazdasági társaságokként
működnek, legnagyobb közülük a
földműveléssel foglalkozó Ete Agro Kft.
illetve az Állért Kft, melynek fő profilja a
szarvasmarhatartás. A falu mezőgazdasági
jellege a mai napig meghatározó.

A falu címere nagyon jól leképezi fő
sajátosságait. Három fő motívuma: az
ekefej, a szőlőtőke és az úrvacsorai kehely.
Az ekefej a földművelés jelképe, a szőlőtőke
a történetileg méltán híres etei borra utal,
míg az úrvacsorai kehely a település
lakosságának református felekezethez való
tartozását fejezi ki. A címerpajzs alatt két
egymásba fonódó búzakalász található,
melynek szárai át vannak kötve nemzeti
színű szalaggal. A kalászok az életet adó
kenyeret szimbolizálják, a trikolor pedig
magyarságunk és összefogásunk örök
jelképe. Az 1648-as évszám Ete község
újraalapításának éve.

A településen jelenleg egy vegyes
csoportos óvoda, valamint alsó tagozatos
általános iskola működik egy összevont
osztállyal. A korábbi orvosi rendelő helyén
a közeljövőben többfunkciós Egészség-Ház
épül, melynek építési munkálatai
megkezdődtek. 
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V priebehu posledných 10-15 rokov bolo v
obci vďaka projektom realizovaným
prostredníctvom podpory z Európskej Únie
a vďaka ďalším finančným príspevkom
realizovaných množstvo rozvojových
aktivít – došlo k renovácii domu smútku,
fary, kostola, domu kultúry, obecného
úradu, námestia a autobusovej zastávky. 

Na počesť revolúcie a boja za nezávislosť z
roku 1956 bol postavený v obci pamätník.
Na poschodí kultúrneho domu bola v dvoch
čitárenských miestnostiach zriadená
knižnica. Došlo k vylepšeniu stavu
vonkajšieho pódia, k zriadeniu
vlastivedného domu a dedinského múzea,
na dvore bolo vybudované detské ihrisko.
Bola vybudovaná kanalizácia a na kraji obce
bol založený nový závod na spracovanie
kovového odpadu.

Obec sa už môže pochváliť aj krásnym
centrom, ktoré poslúži ako epicentrum
kultúrneho a spoločenského života. V
rámci projektu "Športujme spolu" zasa bola
obohatená o vonkajší fitnespark. 

Az utóbbi 10-15 évben, többnyire Európai
Uniós pályázatok és egyéb támogatások
keretein belül számos fejlesztés valósult
meg a faluban: megújult a ravatalozó, a
parókia, a templom, a Művelődési Ház, a
Polgármesteri Hivatal, a tér, a buszmegálló. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére emlékművet állítottak. A
könyvtár méltó helyet kapott a Művelődési
ház emeletén kialakított két
olvasóteremben. A szabadtéri színpadon
állapotjavítás történt, valamint elkészült a
Tájház és Falumúzeum, melynek udvarán
korszerű játszótér került kialakításra.
Megvalósult a csatornarendszer kiépítése,
továbbá a település szélén egy új
fémhulladékot feldolgozó üzem létesült. 

A falunak immár van egy szépen kialakított
központja, amely alkalmas helyszínül
szolgálhat mind a társadalmi, mind a
kulturális és közösségi életnek. A
"Sportoljunk együtt" című projekt
keretében pedig egy kültéri fitnessz
parkkal gazdagodott. 



ZNAMENITOSTI ETE - ETE LÁTNIVALÓI 

Vonkajšie pódium: bolo vybudované na
báze rímskych kamenných divadiel s 12
radmi, so sedadlami usporiadanými v
tvare polkruhu. Bočné podopretie
sedadiel pre obecenstvo bolo riešené
dobudovaním klenutej pivnice. Javisko
má dĺžku 12 metrov, šírku 6 metrov a
kapacitu publika v počte približne 500
osôb. Jeho výstavba bola realizovaná v
roku 2001 z príspevkov za aktívneho
zapojenia obyvateľstva, medzičasom k
nemu pribudol aj vodný blok postavený
z projektových dotácií. 

Dedinské múzeum – vlastivedný dom:
Slávnostné odovzdanie budovy sa
uskutočnilo 2. mája 2010 na výročie
vzniku obce. V jednej časti múzea sa
nachádza zbierka zariadení a
každodenných potrieb typických pre
tradičný, miestny vidiecky život. V
druhom bloku boli umiestnené diplomy,
dokumenty, protokoly a knihy s
historickou hodnotou. V tretej sekcii
budovy je vystavená zbierka elektroniky
(napr. najstaršie televízory obce). 

Kostol: Súčasný kostol bol vybudovaný
v roku 1811 v priebehu 6 mesiacov, od
tej doby je stále v prevádzke,
samozrejme s vykonaním nevyhnutných
úprav.

Szabadtéri színpad: a római
kőszínházak mintájára készült, 12 sor
félkörívben elrendezett ülőhellyel. A
laza homoktalajon elterülő nézőtér
oldalirányú megtámasztását boltíves
pince hozzáépítésével oldották meg. A
színpad 12 m hosszú és 6 m széles, a
nézőtér kb. 500 fő befogadására
alkalmas. A színpad 2001-ben teljes
egészében adományokból, a falu
lakosságának aktív részvételével
készült, s azóta pályázati pénzből
vizesblokk is épült hozzá. 

Falumúzeum – Tájház: 2010. május 2-
án, a község születésnapján került
átadásra. A múzeum egyik részében a
hagyományos helyi paraszti életmód
kellékeit, hétköznapi használati tárgyait
gyűjtötték össze. A második blokkban a
történeti értékkel bíró oklevelek, iratok,
protokollumok és könyvek kerültek
elhelyezésre. A múzeum harmadik
részében elektronikai gyűjtemény
tekinthető meg (például a község
legrégebbi televíziói). 

Templom: A jelenlegi templom 1811-ben
épült 6 hónap alatt, s azóta is
funkcionál, természetesen a szükséges
javítások elvégzésével. 
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Pamätný stĺp k miléniu: pamätný
drevený stĺp bol postavený v roku 2001
na pamiatku milénia na čistinke pri
lesnom chodníku na začiatku obce. 

Pamätník na počesť revolúcie v roku
1956: samospráva obce Ete dala
pamätník postaviť v roku 2016 na
počesť boja za slobodu a revolúcie z
roku 1956. 

Pamätník padlým v I. svetovej vojne a
zakladateľský pamätný kameň: dva
pamätníky stojace na dvoch stranách
námestia pred obecným úradom a
kultúrnym domom, ktoré boli predtým
umiestnené v strede dvoch protiľahlých
pamätných parkov. Pamätná tabula
venovaná obetiam I. a II. Svetovej vojny
sa nachádza na strane smerujúcej ku
kostolu, kým na opačnej strane
námestia možno vidieť zakladateľský
kameň vyrobený v roku 1998 na počesť
350. výročia vzniku obce. 

Cintorín a dom smútku: jediný cintorín
obce leží na svahovitom areáli
lemovanom stromoradím, v susedstve
viničného vrchu. Miestni obyvatelia sa
sem pochovávajú už od vzniku obce.
Ľudia boli pochovávaní do rodinných
hrobov, metódou zaužívanou v časoch
maďarského zaujatia vlasti. 

Millenniumi kopjafa: a falu elején
található kiserdő út melletti tisztásán
került felállításra a Millennium
emlékére 2001-ben

1956-os emlékmű: az 1956-os
szabadságharc és forradalom emlékére
állította az 1956-os Emlékbizottság
támogatásával Ete község
önkormányzata 2016-ban.

Első világháborús emlékmű és az
Alapítási emlékkő: a Polgármesteri
Hivatal és a Művelődési Ház előtti tér
két oldalán található a két emlékmű,
melyek korábban a két egymással
szembenéző emlékpark közepén álltak.
A templom felőli részen van az I. és II.
világháború hősi halottjainak
emléktáblája, míg a tér másik felében
látható az Alapítási emlékkő, a falu
alapításának 350. évfordulójának
tiszteletére 1998-ban.

Temető és Ravatalozó: a falu egyetlen
temetője egy fasorral szegélyezett
lankás lejtőn fekszik a szőlőhegy
szomszédságában. A falu telepítése óta
ide temetkeznek a helyiek. A
honfoglaláskori módszerrel, azaz
családi sírokba temetkeztek az
emberek.



Pivničný rad: obec Ete spadá do
vinárskej oblasti Ászár – Neszmély a je
známa svojím bielym vínom. Pivničný
rad pozostávajúci zo 105 lisovní bol
postavený unikátnym spôsobom, v
pouličnom usporiadaní. Kvalitné vína
predáva množstvo vinohradníkov, ktorí
ich predstavujú aj počas každoročnej
vinárskej súťaže. Obyvatelia obce Ete sú
hrdí na svoje vína, vinárstvo tu má
dlhoročnú tradíciu, čomu nasvedčuje aj
vznik Spolku vinárskych priateľov,
vinobranie a májové vínne slávnosti. 

Športový život – futbalové ihrisko a
jazdecký dvor: obec je dejiskom
aktívneho športového života: futbalové
družstvo „Ete SE“ je už desaťročia
rozhodujúcim segmentom života obce.
V tomto duchu bolo vybudované aj
kvalitné športové ihrisko na kraji obce.
Jazdecký dvor zriadený v roku 2014
poskytuje záujemcom príležitosť na
jazdu na koni v interiéri i v exteriéri.
Veľkej popularite holdujú aj jazdecké
preteky a každoročné Jazdecké dni. 

Pincesor: Ete község az Ászár –
Neszmélyi borvidékhez tartozik és híres
száraz fehérboráról. A 105 présházból
álló pincesor a környéken egyedülálló
módon, utcaszerű elrendezésben épült.
A jó minőségű borokat sok szőlősgazda
értékesíti. Boraikat az évente
megrendezésre kerülő helyi
Borversenyen is bemutatják. Az etei
emberek büszkék boraikra; a
szőlőtermelésnek igazi hagyománya
van. Ezt mutatja a szüreti felvonulás, az
etei Borbaráti Kör létrejötte, valamint a
májusban megrendezésre kerülő Etei
Borünnep is.

Sportélet: focipálya és lovasudvar: a
faluban aktív sportélet zajlik; az Ete SE
néven működő focicsapat évtizedek óta
a falu életének meghatározó
szegmense. Ezt mutatja a falu
határában található kiváló minőségű
sportpálya is. Egyre népszerűbbek
továbbá a lovas sportok a településen. A
2014-ben létrejött etei Lovasudvar
kültéri és beltéri lovaglási lehetőséget
biztosít az érdeklődőknek. Népszerű a
fogathajtás, valamint évente Lovasnap
kerül megrendezésre.
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1 - uvítacia tabuľa Veĺké Kosihy | köszöntő tábla Nagykeszi 

2- renovovaná škôlka Veĺké Kosihy |felújított óvoda Nagykeszi 

3 - športové ihrisko Veľké Kosihy | sportpálya Nagykeszi 

4 - vyhliadková veža Veľké Kosihy | kilátó torony Nagykeszi 

5 - katolícka kaplnka Veľké Kosihy | katolikus kápolna Nagykeszi

6 - Etei templom | kostol v obci Ete

7 - viniče Ete | szőlőtermelés Ete 

8 - tájház Ete | vlastivedný dom Ete

9 - športové ihrisko Ete | sportpálya Ete 

10 - tájház Ete | vlastivedný dom Ete

11 - obec Ete panoráma | Ete község panoráma
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www.velkekosihy.sk
www.ete.hu
www.wikipedia.hu
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