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Anyakönyvi hírek

Köszöntjük Etyek január–február hónapban született hét leg-
ifjabb lakóját és szüleiket. Sok erőt, egészséget, boldogságot, 
csodálatos jövőt kívánunk a csöppségeknek és családjuknak!

„Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét, 
szemében meglátjuk a holnap ígéretét, 
érintésében megérezzük a szeretet csodáját.”

(ismeretlen szerző) 

Január-február hónapban három pár döntött úgy, hogy ösz-
szekötik életüket és házasságot kötnek.

„S ha jön az este, langyos szél susog,
fátylaid játékosan megsuhognak,
s baráti mosolyát a csillagoknak
együtt nézzük majd, ifjú házasok.” 

(Paul Verlaine)

Január–február hónapban öt esetben vettünk búcsút egy csa-
ládtagunktól, barátunktól, volt kollégánktól, szomszédunktól.  

„Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált, 
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon, 
Egy volt közös, szent vigaszunk
A lélek él: találkozunk!” (Arany János)

„…Egyszerre mégis
rezzen a táj:
hármat fütyül
egy kis madár.

Háromszor hármat
lüktet a dala,
vígan, szaporán,
mint éles fuvola.

Az a fuvolás
a Nyitnikék!
Már kezdi is újra
az énekét:

kék füttyre mindig
‘kvart’ lefelé:
nem sok, de örülni
ez is elég.

Nyitni kék, fütyüli,
nyitni kék,
szívnek és tavasznak
nyílni kék!

Nyitni, de – nyitni,
de – nyitni kék!
Fütyülöm én is
énekét….”

Programajánló

Március Rendezvény Helyszín Szervező, közreműködő

5. V

Kitelepítés emléknapja 
11.00 órakor szentmise 
14.00 órakor gyülekező a kitelepítettek 
emléktáblájánál
14.30 órakor megemlékezés az etyeki németajkú 
lakosok 1946-ban történt elűzetéséről. Sós Ágnes: 
Tiszta sváb című dokumentumfi lmjének vetítése
Koszorúzás

Sarlós Boldogasszony 
templom
Kossuth L. u. – Magyar 
u. sarok
Látogatóközpont

Magyar-kút

Etyek Nagyközség Önkormányzata, 
Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat

8. Sze 15.00 órakor Petőfi  200 
– Verselő – verskedvelők köre Látogatóközpont Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

11. Szo 10.00 órától Apa-fi a íjászat Magyar-kút Könyvtár Etyeki Férfi sátor

15. Sze

10.00 órakor az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 175. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepi megemlékezés 
Koszorúzás a Turul szobornál

Látogatóközpont

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

18. Szo Etyeki Piknik 12 – Dűlőbisztró Gasztrosétány ROXER Produkció 

24. P 

17.00 órakor Etyeki esték 
Faragó Annamária: Embernek farkasa című 
dokumentumfi lmjének vetítése, majd beszélgetés 
az alkotóval

Látogatóközpont Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház

Szabó Lőrinc: Nyitnikék (részlet)
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EQUILIBRIUM
Az egymással ellentétes erők közötti 
egyensúly világa 

Február 24-éig láthatta a nagyközönség az 
Etyeki Műhelyben azt a tárlatot, amelyet öt bia-
torbágyi szobrász neve fémjelez. Gergely Réka, 
Gilly Tamás, Lelkes Márk, Mata Attila és Márffy 
Sebestyén alkotásait Szabó Noémi művészet-
történész, a kiállítás kurátora méltatta.

A kint és a bent viszonylagosságát, az „örök 
létezés” szimbólumát, az egyszerű szobortöre-
dékekből álló, mégis gazdag jelentésrétegeket 
hordozó plasztika-installációkat, az arányossá-
got és a stabilitás határait feszegető struktúrákat 
felvonultató tárlat az ember és a természet kö-
zötti egyensúlyi állapotot, illetve az abból való ki-
billenés problémáját és megoldásait mutatta be.

Dr. Zsoldos Renáta
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Megemlékezés az etyeki svábok 
1946-os elhurcolásáról

Emlékeznünk kell a het-
venhét évvel ezelőtti ször-
nyű eseményekre, csele-
kedetekre, amikor több, 
mint 200 ezer német ajkú 
lakost elűztek, elhurcoltak 
Magyarországról a kollek-
tív bűnösség elve alapján. 
A vád szerint a háborús 
években a svábok voltak 
Hitler előretolt éke; fasiszta 
maradványról van szó, akik 
nem érdemelnek kíméletet.

Máig tabu téma volt a 
jogfosztásról, kitelepítésről 
döntők felelősségéről be-
szélni, de a német kitelepí-
tési alaprendelet tervezetét 
és a végrehajtási utasítást 
1945. december 22-én 
Nagy Imre belügyminisz-
ter írta alá. A németek el-
leni brutális intézkedéseket ugyanaz 
motiválta, mint a pár évvel korábbi 
zsidóüldözéseket: az államilag támo-
gatott vagyonszerzés.

A magyarországi németeket egzisz-
tenciájuktól, méltóságuktól, közvetlen 
családtagjaiktól megfosztva, megalá-
zó módon marhavagonokban hurcol-

ták el a lebombázott Németországba, 
ahol az őslakosság elutasító volt, a 
magyarországi sváb beszédet, nép-
viseletet kinevették. A kitelepített svá-
bok a németek számára csak „magyar 
cigányok” voltak!

A Fejér megyei svábok elüldözése 
Etyeken vette kezdetét; itt volt a leg-

nagyobb mértékű a kitelepítés, mivel 
az itt élő svábok 80%-át, 2336 főt hur-
coltak el 1946. március 5-15. között. 

A nagyarányú kitelepítéshez Etyekre 
miniszteri biztos érkezett 180 fős kar-
hatalommal és 250 fő végrehajtóval, 
akik lefoglaltak 580 lakóházat és 2335 
kataszteri hold földet. Rendkívüli hely-

zet alakult ki a községben, be-
következett a német ingatlanok 
és ingóságok elherdálása.

Amikor a svábokat beszállí-
tották a marhavagonokba, ak-
kor azok kitűzték a vagonokra a 
magyar zászlót, a vagonok ol-
dalára pedig kiírták, hogy „Isten 
veled édes hazám!”, és sírva 
énekelték a magyar himnuszt!

Egy korábbi megemlékező - 
engem megfogó - mondatával 
zárnám a megemlékezést: 

„Az emlékezés kultúrájára 
van szükség minden gaztettel 
és gonosszal szemben.”

Szabó Barnabásné
 Geng Ágnes

Etyeki Németek Egyesülete
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Március idusán
1848/49-re emlékezünk

Kettős ünnep számunkra a 2023-as 
esztendő, mivel a Petőfi  emlékév ke-
retében tekinthetünk vissza a kétszáz 
évvel ezelőtt született Petőfi  Sándorra 
és a 175 évvel ezelőtti forradalmi ese-
ményekre.

A lánglelkű költő, az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc központi 

alakja 1848. március 15-én a Nemzeti 
Múzeum lépcsőjén szavalta el a Nem-
zeti dal című költeményét. 

Petőfi  így emlékezik naplójában:
„A szakadó eső dacára mintegy 

tízezer ember gyűlt a múzeum elé. A 
szabad téren, szabad ég alatt vész 
előtt zúgó tengernek látszék felülről a 
sokaság.”

Dicső napok és helyszínek, melyeket 
a márciusi ifjak csoportja jelképezett: a 
Pilvax kávéház, Landerer és Heckenast 
nyomdája, a Nemzeti Múzeum előtti 
események, Táncsics Mihály kiszaba-
dítása, a forradalom és szabadság-
harc, amely Világosnál ért véget.

1848 jelképe a nemzeti színű kokár-
da. Bárhol legyenek is magyarjaink a 

világban, ez a jelkép az együvé tarto-
zást mutatja. Március idusa az egész 
magyarság ünnepe, mert példát mu-
tatott és példaképeket nevelt ki nem-
zetünk számára.

Kattra Judit

Új egészségház épül Etyeken
Aláírták a szerződést

Húsz éves álom valósulhat meg, miután Tessely Zoltán or-
szággyűlési képviselőnk és Zólyomi Tamás Etyek nagyköz-
ség polgármesterének jelenlétében a napokban aláírásra 
került a vadonatúj egészségház megépítéséről szóló szer-
ződés.

A település 100 millió forintot nyert uniós pályázaton, emellé 
604 millió forint támogatást nyújtott Magyarország Kormá-
nya annak érdekében, hogy a beruházás elindulhasson.

A kivitelezést az Ép-
kar Zrt. végzi majd, így 
Etyek hamarosan két 
új háziorvosi, két új 
védőnői, egy új gyer-
mekorvosi és egy új 
fogorvosi rendelővel 
gazdagodik.

Köszönjük Magyar-
ország Kormányának 

és Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnknek, hogy tá-
mogatják törekvéseinket!

HAJRÁ PANNÓNIA SZÍVE! HAJRÁ ETYEK!

Morvayné Dr. Sárközi Tünde
fotó: Döme László Balázs
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Télvégi örömök az óvodában

A hóban szegény tél miatt a gyerme-
keknek az óvoda folyosóin rendeztük 
meg a téli örömökhöz kapcsolódó já-
tékokat. Az óvoda dolgozói közösen 
valósították meg a programot, mely 
során a gyermekek több téli sporttal 
ismerkedhettek meg, és a benti körül-
mények között el is játszhatták azokat.

A folyosókat „jégpályákká” alakí-
tottuk, ahol a gyermekek korcsolyáz-

hattak, gördeszkán szánkózhattak, 
hógolyókat gyúrhattak papírból, s 
jegesmackókat is menthettek a zord 
hóbuckák fogságából. 

Óvodánkban is nagyon várjuk a ta-
vasz érkezését, így február 2-án kíván-
csian fi gyeltük a mackót, hogy meglát-
ja-e az árnyékát. „Mackóébresztő” na-
punk alkalmából visszahívtuk az első 
osztályos gyermekeket, s egy közös 

medvevadászatos játék után mackós 
játékokon keresztül mutatták meg ne-
künk, hogy milyen ügyesen tudnak ol-
vasni, számolni, kirakózni és mennyit 
okosodtak az iskolában a félév eltelté-
vel. A napot macis tánccal zártuk. 

Február 10-én nevelés nélküli mun-
kanapot tartottunk, melyen egy érte-
kezlet keretein belül értékeltük az el-
múlt félévet, átbeszéltük az előttünk 
álló feladatokat, s megbeszéltük az 
óvoda életének további programjait, 
eseményeit. 

Ebben a hónapban két kolléganőnk is 
értékelte elhivatottságát, pedagógiai tu-
dását, szakmai felkészültségét, fejlődé-
sét a pedagógusok önértékelésén belül. 

A farsangi időszak végéhez köze-
ledve óvodánkban is a mulatozásra, 
télűzésre fordítottuk fi gyelmünket. 
Farsangi hetünkön farsangi szokások-
kal, jelképekkel, hagyományokkal, éte-
lekkel ismerkedtünk. Minden csoport-
ban megjelentek a színes és vidám 
dekorációk, a különböző technikákkal 
készített álarcok, előtérbe kerültek a 
farsangi kikiáltók, mondókák, versek, 
mesék és dalok. A hét zárásaként egy 
közös farsangi mulatságot tartottunk 
az ebédlőben, ahol dekoratív maska-
rákba bújva vidám mulatozás és móka 
vette kezdetét.

Február 21-én a „Hetedhét” zenekar 
örvendeztetett meg bennünket, akik 

télűző programjukkal, népies, zenei 
hangzással kísért interaktív koncert 
keretében énekes, táncos élményt 
nyújtottak számunkra.

Az Egészség témaköréhez kapcso-
lódó előadás-sorozatunk második 
állomásaként február 22-én Erdeiné 
Perjési Noémi védőnő tartott egy na-
gyon hasznos és tartalmas előadást 
„Környezetünk gyermekekre gyakorolt 
hatásai” témában érdeklődő szülők-
nek és dolgozóknak. 

Miután a farsang farkát felkötöttük, 
a telet eltemettük, a fi gyelmünket in-
nentől kezdve a természet újjászüle-
tését, a tavasz érkezését gyorsító csa-
logatásra, hívogatásra, köszöntésre 
irányítjuk.

Nefelejcs Német Nemzetiségi 
Óvoda dolgozói

Jutalomkönyv a nyertesnek

A „Találd ki, hol van!?” rovat 2022. évi feladványainak 
helyes megfejtői közül Lovrity Emma lett a szerencsés 
nyertes. Jutalma egy könyvcsomag, amelyet a közel-
múltban Debreceni Csaba Attila önkormányzati képvise-
lő, bizottsági elnök a Látogatóközpontban nyújtott át.

Emma az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola 4. osztályos tanulója, német tagozatos. Sze-
reti a zenét, táncol és sportol is. Szüleivel sokat sétál és 
kirándul, így könnyen felismerte a rejtvényben szereplő 
szimbólumokat.

Gratulálunk Emmának, egyben kérjük Olvasóinkat, 
hogy a jövőben minél többen éljenek a lehetőséggel és 
küldjék be szerkesztőségünkbe a feladványok megfejté-
sét! 
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Első félév az iskolában

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemze-
tiségi Általános Iskolában a 2022/23-
as tanévben 256 tanuló – 129 alsós 
és 127 felsős – kapott félévi értesítőt. 
Az  egyesített tanulmányi átlagunk 
4,37. Kitűnőre – azaz minden tan-
tárgyból jeles az osztályzatuk, maga-
tartás és szorgalom értékelésük pedig 
példás – negyvenkét tanulónk vég-
zett. Sajnos hat növendékünk elégte-
len értékelést kapott.

Évtizedes hagyomány szerint az 
első félévben került sor a Zrínyi Ilona 
matematika versenyre, amelyre eb-
ben az esztendőben országos szinten 
mintegy 65.000 általános iskoláskorú 
tanuló nevezett be. A verseny három 
fordulóból áll. A második fordulóba 
hat tanítványunk került be, az orszá-
gos döntőbe való bekerülés hihetetlen 
bravúr lenne.

Másik jelentős országos verseny a 
felső tagozatosok számára kiírt, Ka-
zinczy Ferencről elnevezett Szépkiej-
tési verseny. Az intézményünkből je-
lentkezett huszonkilenc diákból a szé-

kesfehérvári megyei fordulóba négy 
tanulónk jutott be.

Az elmúlt félév egyik új színfoltja a 
nemzetiségi népismerethez kapcsoló 
táncoktatás volt. Tanítványaink Szent 
Márton napján és Advent negyedik 
vasárnapján színesítették produkció-
jukkal az ünnepi eseményt. Köszönet 
érte a felkészítő tanároknak és tanító-
nak.

Az első félév záróakkordja a nyolca-
dikos tanulók központi írásbeli felvételi 
megmérettetése volt. 

A végzős huszonhét tanulónk közül 
huszonöten írták meg a matematika, 

magyar nyelv és irodalom dolgoza-
tokat. Tanítványaink közül huszonné-
gyen képességeiknek megfelelően, 
vagy attól jobban teljesítettek. Az or-
szágos eredmények összesítését 
még nem ismerjük, de az összesített 
pontszámok tekintetében a hetvenöt 
pont felett elért eredmények nagyon 
jó teljesítménynek számítanak. Intéz-
ményünkben idén hat ilyen tanítvá-
nyunk van. A legjobb eredményt elért 
tanulónk kilencvenegy pontot szer-
zett. Köszönet a felkészítő tanároknak 
és természetesen a gyermekeknek is, 
akik iskolánk jó hírnevét öregbítették.

Köszönöm a Segítő Kéz Szociális 
Alapszolgáltató Intézmény együtt-
működését is, amiért biztosították 
részünkre a falubusz használatát. 
Az első félévben így számos alkalom-
mal sikerült térítésmentesen utaztatni 
a gyermekeket különböző tanórán kí-
vüli élménydús programokra.

Nyeste Ferenc László 
mb. intézményvezető

Farsangi játszóház

Kicsiknek és nagyoknak nagysikerű farsangi játszóházat 
rendeztek a közelmúltban a Magyar-kút Könyvtár és Mű-
velődési Ház munkatársai. A programot sok-sok játék, 
álarckészítés és jelmezes felvonulás színesítette. A ren-
dezvényen jóízűen fogyasztották el vendégeink Bilu néni 
farsangi fánkját. 
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A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, 
valamint a Pedagógusok Szakszervezete szerve-
zésében tavaly óta tüntetésekkel, munkabeszün-
tetésekkel fejezik ki elégedetlenségüket a peda-
gógusok. Az elégedetlenség 2023. január 23-27. 
között munkabeszüntető sztrájkban csúcsoso-
dott ki. A huszonhat  fős etyeki tantestületből a 
sztrájkban tizenhatan vettek részt. 

A pedagógusok bérkövetelésével egyet lehet 
érteni, de sajnálatos módon ezeken a tüntetése-
ken olyan jelszavak hangzanak el, mint például 
az oktatási rendszer hiányosságai, elavultsága, 
a tanszabadság hiánya, az oktatás centralizált-
sága, a tankönyvek egyfélesége a sokszínűség 
helyett, a tanítás szabadságának hiánya, stb. Az 
alábbiakban rá szeretnék világítani arra, hogy az 
oktatás rendszerével elégedetlen kollégák nyi-
tott kapukat döngetnek, illetve sajnálatos módon 
a szakma egyes alapfogalmait félreértelmezik, 
nem értik, vagy nem akarják érteni….

A közoktatás célja, hogy minden egyes állam-
polgár számára biztosítsa a tanuláshoz való jo-
got, valamint az esélyegyenlőséget. Az „Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozata” idevonatkozó 
ajánlása szerint ez akkor biztosítható a legtelje-
sebb mértékben, ha az oktatás a közszférában 
ingyenes és a tananyag egységes. Az ingyenes-
séget ma Magyarországon az általános és kö-
zépiskolákban és részben, vagy egészben egye-
temeken is biztosítja az állam.

Miért fontos az ingyenesség és az egységes 
tananyag? Azért, mert így a legszegényebb családok is ta-
níttatni tudják gyermekeiket, valamint minden egyes gyer-
mekhez ugyanaz a tananyag jut el a fővárostól a legeldu-
gottabb falvakig. Így a továbbtanulásnál egyenlő eséllyel 
indul minden gyermek a felvételin. E két alapelv a központo-
sított oktatásirányítással biztosítható a leghatékonyabban.

A központosított közoktatási rendszer mellett a tanítás 
szabadságának biztosítása érdekében lehetőség van az 
állami iskolák mellett különböző alapítványi iskolák lét-
rehozására is. Ilyenek például az egyházi, a nemzetiségi 
és magániskolák. Ezek az iskolák maguk választják meg 
a tananyagot, a tankönyveiket, a tanítás tartalmi elemeit. 
Érvényesül a szabad isko laválasztás elve is, hiszen a szü-
lőnek lehetősége van többféle iskolatípus közül választani. 
Érdemes megjegyezni, hogy a magánalapítású, tehát pia-
ci alapon működő iskolákat az „Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata” kritikával illeti, bár létjogosultságát nem kér-
dőjelezi meg, a tanítás szabadságának elvét tiszteletben 
tartja. Tanszabadság = tanulás szabadsága + a tanítás 
szabadsága. A tanítás szabadságán a szabad iskolaala-
pítást kell érteni, nem pedig a tanár tanítási szabadságát! 

A tanár tanítási szabadsága korlátozott, nem taníthat azt, 
amit akar. A tanár tanítási szabadsága a tanítandó tan-
anyag módszertanában jelenik meg elsősorban. 

Az oktatás rendszerét a Nemzeti Alaptanterv foglalja egy-
ségbe. Alapvetően két részből áll: szerkezeti és tartalmi ele-
mekből. A magyar oktatási rendszer szerkezeti szempontból 
a lehető legliberálisabb, hiszen az egyes osztályok, iskolák 
egymásra épülését, átjárhatóságát maximálisan megengedi, 
ellentétben például a német iskolarendszerrel, amely a gyer-
mek sorsát már annak tíz éves korában eldönti. A tartalmi 
elemeket illetően a Nemzeti Alaptanterv alkalmazkodik a kor-
szerű oktatáshoz. Olyan fogalmakkal is megismerkedhetnek 
a gyermekek már az általános iskolában, amivel a korábbi 
években legfeljebb a középiskolában, vagy csak az egyeteme-
ken találkozhattak.

Az oktatás rendszeréről további információk a „Gazda-
sági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egységok-
mánya”, valamint az „Európai Unió Alapjogi Chartája” doku-
mentumaiból szerezhetők be.

Bender Rudolf

Gondolatok a közoktatásról

 MAGYAR-KÚT   2023. március8 Iskolai hírek



A legutóbbi lapban megjelent szin-
tetikus növényvédőszerekről szóló 
cikk után örömmel hallottam, hogy 
januárban eredményt hirdettek az „Év 
emlőse” pályázatban, és a föld fel-
színe alatt élő rovarok és férgek leg-
nagyobb ellenfele, a vakond lett az 
idei nyertes. Ezt a pályázatot minden 
évben meghirdeti a Vadonleső Prog-
ram, amelyet az Agrárminisztérium és 
a Herman Ottó Intézet Nonprofi t Kft. 
működtet a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum közreműködésével. A 
közösségi adatgyűjtő program 2009 
óta a vakond mellett számos állatfaj 
elterjedési és veszélyeztetettségi ada-
tait gyűjti önkéntesek bevonásával. A 
kezdeményezés fő célja, hogy az em-
berek fi gyelmét felhívja egy-egy vé-
dett emlősfaj jellemzőire és környezeti 
fontosságára.

A vakond egy nagyon régóta védett 
faj, de erről hajlamosak vagyunk meg-
feledkezni. A korabeli földművelés-
ügyi miniszteri körrendelet 1901-ben 
helyezte természetvédelmi oltalom 
alá, akkor még csak a virágoskertek, 
veteményeskertek és csemeteültet-
vényeken kívüli területeken. Az azóta 
teljes védettséget élvező tenyérnyi kis 
rovarevőnk pénzben kifejezett termé-
szetvédelmi értéke ma 25.000 forint.

Szinte egész Európában előfordul, 
csak a délebbre fekvő mediterrán vi-
déket és a hidegebb skandináv terü-

leteket nem kedveli. Mókás, 
zömök teste, bundagom-
bóc formája, érzékeny, 
nagy orra, apró szemei és 
rövid lábai miatt mesék 
kedves fi gurájává vált sok 
szerző művében.

Ennek ellenére ellentmondásos 
szegény állat megítélése, mert miköz-
ben tudjuk, hogy föld alatti tevékeny-
sége kimondottan jótékonyan hat a 
növényekre, hiszen rengetek gyökér-
rágó kártevőt elpusztít, addig életmód-
jához hozzátartozik, hogy a járataiban 
felhalmozódó talajt néha a felszínre 
kell tolnia és ezzel sok bosszúságot 
okoz nekünk a veteményesben, vagy 
egy szépen gondozott gyepszőnye-
gen. Ilyenkor nagyon haragszunk rá és 
mindent bevetünk, hogy elejét vegyük 
a következő akciójának. Jó esetben 
inkább csak megpróbáljuk elűzni és 
távol tartani a területtől. Erre vannak 
régi kertész praktikák, például az olajos 
rongy, vagy szélsípok alkalmazása a 
járatánál, de léteznek olyan növények, 
gyomok és virágok is, amelyeknek a 
gyökérszagát nem bírja, ezért inkább 
elkerüli a környéket. Ezek közé tartozik 
a beszédes nevű vakondűző fű (vagy 
nagy sárfű) és a liliomfélék közé tar-
tozó hagymás császárkorona. Kisebb 
területeket hatékonyan tudunk védeni 
mechanikus eszközökkel is, például 
vakondhálókkal, de léteznek a vakond 

számára kellemetlen 
hang impulzusokat kiadó 
elektromos riasztóesz-
közök is, amelyektől 
irányt változtat. Kerüljük 

a füstölést vagy az egyéb 
olyan gyakorlatokat (üveg-

szilánkok kiszórása), amivel 
kínozzuk, megöljük az állatot, és sem-
miképpen ne használjunk mérgeket, 
mert azzal – amellett, hogy elpusztít-
juk a vakondot - elszennyezzük a talajt 
is, amelyből akár a zöldségeinkbe is 
bejut a mérgező vegyszer.

Gyümölcsöskertekből kimondottan 
nem célszerű elűzni, mert folyamatos 
falánksága nyomán naponta több ro-
vart, pajort és egyéb lárvát eszik meg, 
mint a saját testsúlya, ezzel őrzi a fák 
egészségét. Téli álmot sem alszik, 
egész évben keresi a táplálékát hol a 
sekélyebb, hol a mélyebb talajrétegek-
ben; akár 2 m mélységig összeszedi a 
kártevőket.

Sok olyan állatot sikerült már az utób-
bi évtizedekben elűzni magunk mellől 
direkt vagy indirekt módon, amelyek-
nek a hiányát csak akkor fedeztük fel, 
amikor eltűntek, vagy számuk látvá-
nyosan megcsappant. Sokszor valami 
egészen egyszerű kellemetlenség miatt 
kergetjük el őket, mint ahogy tesszük 
például a fecskékkel. Védekezzünk úgy 
a kellemetlenségeikkel szemben, hogy 
közben nem pusztítjuk el őket és nem 
vesszük el teljesen az életterüket! Mert, 
ha nem leszünk toleránsabbak velük 
szemben, nem viseljük el magunk kö-
rül fészkeiket, vagy éppen a túrásai-
kat, akkor újra és újra beleavatkozunk 
a természet rendjébe. Akkor majd az 
ő táplálékukat jelentő lények elszapo-
rodó tömegével kell megküzdenünk, 
amit megint csak önző emberi módon 
drága és káros vegyszerekkel próbá-
lunk megoldani. Gondoljunk arra az év 
emlőse díj és a vakond kapcsán, hogy 
ezt nem lehet következmények nélkül 
tenni, néha nekünk is engedni kell a ter-
mészettel szemben!

Palotai Zoltán

Az év emlőse 2023-ban: a vakond
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A  közterületek  rendje és tisztasága 
mindannyiunk közérzetét, biztonság-
érzetét befolyásoló tényező. Nap, mint 
nap láthatjuk, hogy Etyeken az Ön-
kormányzat kiemelt fi gyelmet fordít 
a közterületek tisztaságának meg-
óvására. Rendszeresen takarítja az 
utakat, járdákat, parkokat, közterü-
let-felügyelőt foglalkoztat, mindezzel 
hozzájárulva a rendezett településkép 
megőrzéséhez, Etyek jó hírnevének és 
imázsának további növeléséhez.

Éppen ezért jelentőséggel bír, hogy 
Etyek Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete a közelmúltban 
rendeletet alkotott a közterületek és 
ingatlanok tisztántartásáról, melyben 
rögzítette az önkormányzatnak, a köz-
területet használóknak, valamint az 
ingatlanok tulajdonosainak és hasz-
nálóinak a közterületek rendben tar-
tásával kapcsolatos kötelezettségeit.

A rendelet részletesen taglalja, hogy 
az ingatlanhasználó köteles az ingat-
lana előtti közterületek, a járda, zöld-
sáv úttestig terjedő teljes területének 
gondozásáról, tisztántartásáról, hó- 
és környezettudatos síkosság-men-

tesítéséről, valamint az ott lévő nö-
vényzet ápolásáról, a fű nyírásáról, 
gyommentes állapotának folyamatos 
fenntartásáról gondoskodni.

A rendelet szabályozza a fás szárú 
növények közterületen történő ültetésé-
nek rendjét is a Polgármesteri Hivatal-
hoz intézett, erre vonatkozó kérelem, az 
ültetés tervezett helyének megjelölését 
tartalmazó helyszínrajz benyújtásával. 
A rendelet tartalmazza a belterületen 
utcafásításban, parkokban telepítésre 
nem javasolt fafajok jegyzékét is. 

A helyi jogszabály kitér a közterületi 
hulladékgyűjtés szabályaira, valamint 
a csapadékvíz elvezetésével, a csa-
padékelvezető árkok tisztántartásával 
összefüggő előírásokra is. A rendelet-
ben foglalt kötelezettségek elmulasz-
tása esetén szankciók, bírság kisza-
bása alkalmazható.

Mindannyiunk érdeke, hogy Etyek 
bel- és külterületeinek tisztaságát 
megóvjuk, megőrizzük nemcsak a 
szép és rendezett településkép, hanem 
az itt élők és hozzánk látogató vendé-
geink jó közérzetének, elégedettségé-
nek megtartása érdekében is.

Dr. Bálint Attila 
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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 könyv csomagot 
sorsolunk ki. 

Beküldési határidő: megjelenés hónapjának 25. napja 23:00.
A január–február havi játék megfejtése:  
Hősök tere – Kopjafa  

Közterületeink tisztaságáért
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Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotta 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletét 
Etyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költség-
vetéséről. A rendelet szerint a költségvetési főösszeg 
2.214.179.518 Ft, amely hitelfelvételt nem tartalmaz.

A feladatfi nanszírozási rendszer keretében 2023. év-
ben az önkormányzat rendelkezésére bocsátott közpon-
ti költségvetési támogatás összege az előző évhez ké-
pest összességében 5,54 %-kal – 328.611.390 forintról 
343.257.272 forintra – növekedett. 

A megalapozó felmérést követően Etyek Nagyközség Ön-
kormányzata az 580/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján 
„Közvilágítás kiegészítő támogatása” jogcímen, „Óvodamű-
ködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás”, és „Intézmé-
nyi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás” jogcímen 
az energiaár-emelkedése miatti többletkiadásokhoz plusz 
27.855.954 Ft támogatásban részesül.

A pályázatokból származó bevételek a nyertes, és már a 
korábbi években megkezdett beruházások, valamint a tá-
mogatásként megítélt pályázatok összegeit tartalmazzák. 
A pályázatok hatása, hogy 1.109.364.591 Ft-tal emelik 
meg az önkormányzat bevételi főösszegét.

A költségvetés személyi juttatások előirányzatait meg-
határozza, hogy a Kormány a munkavállaló havi mun-
kabérének kötelező legkisebb összegét 2023. január 1-jé-
től 232.000 forintban, a garantált bérminimum összegét 
294.600 forintban állapította meg. A 326/2013. (VIII. 30.) 
Kormányrendelet módosítása szerint a pedagógusok – ön-
kormányzatunk vonatkozásában a köznevelésben dolgozó 
óvodapedagógusok - 2023. január 1-jétől 12 %-os ágazati 
szakmai pótlékemelésben részesülnek. A települési önkor-
mányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 
jogcím szerinti támogatás folyósítása nettó fi nanszíro-
zás keretében történik a tavalyi pályázati rendszer helyett, 
melynek összege a tavalyival egyező,  3.838.700 Ft.

A beruházások között szerepel a bölcsődei férőhelyek 
bővítése TOP-1.4.1-19 kódszámú, folyamatban lévő projekt, 
valamint az új egészségház építése TOP-4.1.1-15 pályázat 
a jelenlegi előirányzatával. Ezen felül került tervezésre az 
újabb Országos bringa park pályázat pályázati önrésze 

15.000.000 Ft összegben. A felhalmozási kiadások között 
kerültek tervezésre az élőfüves focipálya felújítására el-
nyert pályázati támogatás, valamint a külterületi helyi közu-
tak, zártkerti utak felújítására elnyert VP6-7.2.1-21 pályázat 
támogatási összege, és önrésze 129.350.000 Ft összeggel. 

Az önkormányzati épületek karbantartásai között került 
betervezésre a ravatalozó és környéke karbantartási mun-
káinak tervezett összege, valamint 2023-ban is jelentős 
összeget fordít az önkormányzat a közterületek, saját utak 
kátyúzására, karbantartására.

Az Önkormányzat irányítása alatt álló Nefelejcs Német 
Nemzetiségi Óvoda, a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató 
Intézmény, a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház, a Pol-
gármesteri Hivatal és az Önkormányzat foglalkoztatottjainak 
létszáma a közfoglalkoztatottak létszámával együtt 82 fő.

3/2023. (I.11.) számú határozat alapján Etyek Nagy-
község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a SOSO 
Földszer Kft. és Etyek Nagyközség Önkormányzata között 
2000. április 28-án létrejött megállapodás felmondásáról. 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 8/2023. (I.25.) határozatával elfogadta a temetőüze-
meltető 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és 
a 9/2023. (I.25.) számú határozat alapján döntést hozott 
a temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról és a Kegyeleti Közszolgáltatási 
Szerződés módosításáról azzal, hogy a köztemető temető-
részeinek tulajdonosai között lefolytatott egyeztetést köve-
tően a képviselő-testület márciusi rendes ülésén tárgyalja a 
temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet.

A Képviselő-testület 12/2023. (I.25.) határozatával úgy 
döntött, hogy a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti 
Központ Kft-ben fennálló 360.000 forint névértékű üzlet-
rész tulajdonjogát a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegye-
leti Központ Kft. részére értékesíteni kívánja. 

14/2023. (I.25.) számú határozat alapján Etyek Nagyköz-
ség Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Nefelejcs 
Német Nemzetiségi Óvoda 2023. július 24. és 2023. augusz-
tus 18. közötti nyári zárva tartásáról, valamint a beiratkozás 
2023. április 24. és 2023. április 28. közötti időszakáról.

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
15/2023. (I.25.) számú határozatával döntött a Segítő Kéz 
Szociális Alapszolgáltató Intézmény Családi Bölcsőde 2023. 
július 24. és 2023. augusztus 4. közötti nyári zárva tartásáról.

16/2023. (I.25.) számú határozatával Etyek Nagyköz-
ség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a Ma-
gyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház nyári zárva tartásá-
nak rendjét, mely szerint 2023. július 3. és július 15. közötti 
időszakban a könyvtári szolgáltatás szünetel.

A Képviselő-testület 17/2023. (I.25.) számú határoza-
tával elfogadta Etyek Nagyközség 2023. évi kulturális ren-
dezvény- és programtervét.

Önkormányzat

Önkormányzati döntések

Épül a bölcsőde Etyeken
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