HÍRHOZÓ
2017. év

1. szám

Értény község Önkormányzatának információs lapja
Böjte Csaba: ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Adjon Isten minden szépet,

2017. ÉVI
RENDEZVÉNYNAPTÁR (tervezet)

Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.
Hontalannak menedéket,

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL
SZERVEZETT PROGRAMOKRÓL
február 10.

Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,

DÉLUTÁN ÓVODÁS,
ESTE FELNŐTT FARSANG

március 11.

NŐNAP

Legényeknek feleséget,

május 7.

ANYÁKNAPJA

Szegényeknek nyereséget,

május 27.

GYERMEKNAP

Áfonyát a havasra,

május 28.

HŐSÖK NAPJA

Pisztrángot a patakba.

június 2.

ÓVODAI BALLAGÁS

Istenhitet a pogánynak,

június 24.

MÁJUSFA TÁNC

Pulyát asszony ölébe.

Hű szeretőt a leánynak,
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.
Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.
Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is eleget.
Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót
Isten adjon minden jót!

(szabadtéri, belépőjegy nélküli)
július 8.

CSALÁD-BARÁT NAP
(szabadtéri, belépőjegy nélküli)

augusztus 5. BÁTRAK ÉJSZAKÁJA
(esti bátorságpróba gyerekeknek)
október 2.

IDŐSEK VILÁG NAPJA

november 11. MÁRTON NAP
december 24. KARÁCSONYI
ÜNNEPSÉG

JÓ, HA TUDOD!
Nézzük sorban, hogy miképp is alakulnak a munkaszüneti napok 2017-ben.
2017. március 15. Nemzeti Ünnep, szerda
Mivel 2017-ben március 15-e szerdára esik, ezért a korábbi évek gyakorlata miatt most is csak
egy szabadnapra számíthatunk.
Húsvét 2017. április 14-17, négy napos hosszú hétvége
Az év közbeni ünnepnapok számában már jó ideje nem történt változás, egészen mostanáig.
Kormányzati bejelentés szerint 2017-től 11-re nő a hivatalos ünnepek száma, mivel a
Nagypéntek is belekerül az ünnepnapi listába. Bár önálló ünnepnapról van szó, a gyakorlatban
ez mégis azt jelenti, hogy a húsvéti ünnep egy négynapos hosszú hétvége formájában fog
mostantól testet ölteni. A szent-háromnapi Nagypéntek, Nagyszombat, valamint a Húsvét
vasárnap és a Húsvét hétfő.
Munka ünnepe 2017. május 1. hétfő, három napos hosszú hétvége
Május 1-je szerencsére nem hétvégére, hanem végre egy hét eleji munkanapra esik.
Nevezetesen hétfőre. A hétfői vagy pénteki napra eső ünnepnap mindig a lehető legjobb
opció, mert így minden esetben megnyúlik a gyorsan elszaladó hétvége. Ennek köszönhetően
a munka ünnepét 2017-ben egy három napos hosszú hétvége keretében ünnepelhetjük.
Pünkösd 2017. június 4-5. három napos hosszú hétvége
A tavaszi és nyár eleji pihenőnapok alakulására nem lehet panaszunk, hiszen három egymást
követő
hónapban
is
alkalom
nyílik
hosszabb
idejű
lazításra.
Április és május után júniusban is ünneplünk. Ráadásul egy olyan egyházi eredetű ünnepet,
ami
a
dolgozók
szerencséjére
mindig
hétfői
napra
esik.
A pontos meghatározás szerint a húsvétot követő hetedik vasárnapon és hétfőn van Pünkösd.
Ebből az egészből a pihenőnapokkal összefüggésben annyi a relevancia, hogy ismét egy jól
elnyújtott hétvégén pihenhetjük ki tavaszi fáradtságunkat.
Államalapítás ünnepe, 2017. augusztus. 20. vasárnap
Az államalapítás ünnepe, Szent István és az új kenyér napja 2017-ben egyetlen többlet pihenő
napot sem jelent a dolgozók számára, mert pont vasárnapra fog esni. Talán csak az jelenthet
némi vigaszt számunkra, hogy a nyári szabadságoknak és pihenésnek köszönhetően augusztus
végére energia tartalékaink remélhetőleg a maximális szintre fel vannak töltve.
A többlet pihenőnap hiányát így könnyen átvészeljük.
1956-os Forradalom ünnepe 2017. október 23. hétfő, három napos hosszú hétvége
Az október forradalom ünnepe 2017-ben kiadós pihenést fog biztosítani a dolgozók számára.
Egy munkanapot megint sikeresen lecsippentünk az éves penzumból, mert az ünnepnap
hétfőre esik. Szerencsére így amellett, hogy nyerünk egy napot, ismét megnyújtott hétvégének
örülhetünk. Ez már a borongós fárasztó ősz kezdete, így minden további pihenéssel tölthető
nap aranyat ér.
Mindenszentek napja 2017. november 1. szerda
Az év utolsó előtti ünnepe megint csak szerdára fog esni. Ennek megfelelően, a márciusi
szerdára eső ünnepnaphoz hasonló pihenési időtartamra számíthatunk októberben is. A
korábbi évek gyakorlatához igazodva a szerdai egy napos ünnephez nem fog hozzáadódni az
előtte vagy utána lévő két munkanap. Csak egy rövid egynapos lazítás lesz a hét közepén.
Karácsony 2017. december 25-26. hétfő és kedd, négy napos hosszú hétvége
Nos, ha év közben nem is nagyon kényeztet el bennünket a naptár szelleme, az év végére egy
rossz szavunk sem lehet. A karácsonyi munkaszüneti napok 2017-ben hétfőre és keddre
esnek, így az év második nagyon hosszú hétvégéjének örülhetünk. Négy egymást követő
szabadnap áll majd rendelkezésünkre, hogy szeretteinkkel együtt ünnepelhessünk Ráadásul
ezt követően csak egy nyúlfarknyi hosszúságú munkahetet kell dolgoznunk a következő
három napos egybefüggő pihenőig. 2017 munkaidő naptár jól zárul. Az új év ugyanis hétfővel
fog
kezdődni,
munkaszüneti
nappal.
A 2017-es évet tehát pihenéssel zárhatjuk, és a 2018-as évet pihenéssel nyithatjuk.
Kell-e ennél jobb évzáró és évnyitó?

2016. évben tíz gyermek született, ezúton is gratulálunk a szülőknek!
Orsós Csaba, Majlát Lora, Orsós Árpád
Noel, Kollár Klára Zsuzsanna, Horváth
Bálint, Szabó Kornél, Orsós Zsolt, Bencze
Noel, Muzár Szabolcs, Kollár Levente

Házasságkötésre három esetben került sor.

Orsós Mária – Gyalus József Sándor
Bognár Bianka - Kollár Árpád
Peimli Mária – Ignácz Gábor
Sok boldogságot kívánunk!

2016-ban 13 embertársunktól kellett elbúcsúznunk :
Korpádi Lajosné, Molnár Imréné, Somogyvári Vincéné, Molnár Károly,
Menyhárt József, Ignác Sándor. A Barnaháti Szociális Otthonban elhunyt
személyek: Kocsis Imre, Zámbó Jánosné, Kovács Dezső, Hosszú István, Kiss
Lajosné, Koczor Jánosné és Laki István
Nyugodjanak békében!
***************************************************************************
„ÍGÉRD MEG KEZED, KEZEMBŐL VISSZA NEM VESZED…”
Hagyományunkhoz híven ezúton szeretnénk szívből
gratulálni azoknak a házaspároknak, akik idén ünnepelték
50., 55., illetve 60. házassági évfordulójukat.
Sajnos csak egy olyan párt találtunk a településen, akik
közül még mindketten köztünk vannak és kitartanak egymás
mellett immár 50 éve. Ők 1966. október 22-én kötöttek
házasságot.
Kívánunk az elkövetkező évekre erőt, egészséget, kitartást
és még sok boldogságot!

Takács Irén – Pintér Miklós
„Sorsunk egybeforr,
együtt megyünk tovább,
az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz,
s hogy hiszel nekem,
hogy megosztod az életed velem.”

“Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig”

VISSZATEKINTŐ
Igaz, hogy mindössze egy házaspárt találtunk, akik 2016. évben 50, 55, 60, illetve 65 éve
esküdtek örök hűséget egymásnak, és párjukat nem veszítették el, vagy nem váltak szét útjaik,
de természetesen sokkal több házasság köttetett azokban az években is.
Egy kis emlékeztető, illetve visszatekintő az elmúlt évtizedekből:
1966-ban Értényben kötött házasságok:
február 5.
Szabó János István – Csordás Erzsébet

1961-ben Értényben kötött házasságok:
február 6.
Schlichten József – Kondor Ibolya

március 2.
Csordás Ferenc – Horváth Mária

augusztus 5.
Molnár István – Krémer Katalin

május 21.
Sárik Ferenc – Dudás-Vígh Ilona

szeptember 2.
Hechtenserger Ferenc – Szabó Aranka

október 8.
Oszbach László – Andristyák Margit

december 14.
Piller József – Józsa Teréz

1956-ban Értényben kötött házasságok:

1951-ben Értényben kötött házasságok:

február 7.
Ábrahám István Győző – Máj Irén

január 19.
Mészáros István – Köves Mária

február 8.
Pukler Károly – Ékes Irén

március 10.
Hamar Viktor Győző – Rohonczi Julianna

április 3.
Baráth István – Kovács Ilona

április 8.
Papp Károly – Szabó Rózsa

április 29.
Adamek Károly – Völgyi Aranka Mária

április 14.
Rohonczi Vilmos – Kiss Verona

május 12.
Béri István – Szalai Etel

szeptember 30.
Szijártó Lajos – Kovács Gizella

május 31.
Tóth Vince – Szántó Anna

október 8.
Cséplő József – Pup Aranka
október 22.
Krémer Ernő – Király Rózsa
november 16.

Ács Zoltán – Barna Terézia
************************************************************************

Dél-Kom

Nonprofit Kft.
Tájékoztatjuk, hogy Értény Községben a 2017. első negyedévében a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés (sárga zsák) időpontjai a következők:

Január 24. – kedd.
Február 21. – kedd.
Március 21. – kedd.

