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Értény község Önkormányzatának információs lapja

MEGHÍVÓ
Értény Község Önkormányzata és Értény Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzata szeretettel meghívja a település lányait és asszonyait
Nőnapi ünnepi műsorára, melyet
2017. március 11. napján (szombaton) 14,00 órakor az értényi
Művelődési Házban tart.
Rendezvényünk vendégszereplői

Tóth Éva és Leblanc Győző
operett énekesek
50 perces műsoruk címe: „Túl az óperencián”

FARSANG ÉS TÉLŰZÉS AZ ÓVODÁBAN
Február
10-én
tartott
farsangi
mulatságot
az
óvodánk,
ahol
minden
gyerek
egyéni,
szülővel
kitalált
és
megvalósított
jelmezbe bújt. Hosszabbrövidebb
versekkel
mutatkoztak
be
a
közönségnek.
Mindkét
csoport még közös verssel,
tánccal
is
készült
a
maszkabálra.
A farsang előkészületeiben
lebonyolításában több szülő
aktívan részt vett, hozzájárult
valamely módon, akiknek
ezúton
is
szeretnék
köszönetet mondani.
„Farsang után, februárban
elkergetjük a telet. Bár szép
volt a téli évszak, fáztunk
éppen eleget. Kérünk egy kis
meleget!”
Néhány
éves
hagyomány óvodánkban a
február végi
Busójárás.
Álarcokat
készítettünk
a
gyerekekkel,
és
ezeket
magukra öltve, csörgő-zörgő
eszközökkel, télűző rigmusokat
hangoztatva tettünk egy kört a
falu központját megkerülve.
Az óvodaudvar közepén kis
máglyarakáson elégettük a
kiszebabánkat minden téli
bajjal, betegséggel együtt.
A tűz körül – szerencsénkre, igazi napsütéses szép időben télűző mondókákkal,
tavaszi versekkel, dalokkal kergettük a telet és biztattuk a tavasz eljöttét.

2017. ÉVI FARSANG KÉPEKBEN

A HAGYOMÁNYOKHOZ HÍVEN AZ IDŐSEK KLUBBJÁBAN IS
MEGTARTOTTÁK FARSANGOT

*****************************************************************

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ
Göttlingerné Pintér Judit a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatalának vezetője
tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy 2017. április 1. napjától az ügysegédi ügyfélfogadás
időpontja és időtartama több településen is módosul. A tervezet szerint
ÉRTÉNYBEN:

MINDEN PÁROS HÉT SZERDÁJÁN
14,30 ÓRÁTÓL – 16,00 ÓRÁIG LENNE ÜGYFÉLFOGADÁS

A Tamási Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályán valamint Kormányablak Osztályán
a továbbiakban is állnak az ügyfelek rendelkezésére.
Hatósági és Gyámügyi Osztály
hétfő és csütörtök: 8,00 - 16,00
kedd, szerda, péntek: 8,00 – 12,00

Kormányablak Osztály
hétfő: 7,00 - 17,00
kedd,szerda,csütörtök,péntek:
8,00 – 18,00

MEGHÍVÓ
EMLÉKMŰ-AVATÁSRA
ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL
MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 60. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL 2017. MÁRCIUS 25-ÉN SZOMBATON 14 ÓRAKOR
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ MEGEMLÉKEZÉSRE ÉS EMLÉKMŰ AVATÁSRA
“A PROGRAMOT AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 60.
ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA”
A megemlékezés programja:
 14 óra: Szentmise a templomban
14,30 óra: Ünnepi megemlékezés a Hősök kertjében





Ünnepi beszédet mond, majd az emlékművet leleplezi
Prof, Dr. Szakály Sándor a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója,
az 1956-os Emlékbizottság történész munkacsoportjának tagja
Koszorúzás
Hegedűs János plébános megszenteli az emlékművet

Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak.

RÖVIDEN A 2016-OS ÉVRŐL
Ezúton szeretném röviden tájékoztatni a lakosságot, hogy mi is történt az elmúlt egy évben.
A Tamási Közös Hivatal Értényi Kirendeltségének, valamint az Önkormányzat dolgozóinak
személyében az idei évben is történtek változások. Sajnos nagyon kevés Értényben a
szakirányú végzettségű munkaerő (helybeli pedig egyáltalán nincs, ezért kénytelenek vagyunk
a közeli településekről foglalkoztatni munkatársakat) - óvodapedagógus, védőnő,
köztisztviselők: gazdálkodási előadó, pénzügyi előadó, igazgatási előadó stb., kulturális
közfoglalkoztatott - de megjegyzem, ez nem újkeletű probléma.
Jelenleg Keresztesi Anikó végzi a könyvtárosi tevékenységet, az Ifjúsági Házat pedig Orsós
Csaba felügyeli.
Az idén a közös hivatal értényi kirendeltsége 1100 ügyben járt el, amely a lakosságszámhoz,
valamint a hatáskörökhöz képest igen magas.
A hivatal az idén is megragadott minden olyan rendszeresen visszatérő pályázatot, amivel
bármilyen formában segíthette a lakosokat.
-

A szociális tűzifára ismét lehetett kérelmet benyújtani, de sajnos az évek folyamán
tapasztaljuk, hogy mindig kevesebb támogatást ítélnek meg minden településnek.

-

Visszatérő pályázat a Minden gyermek lakjon jól alapítvány pályázata, melynek
keretén belül a három év alatti HH és HHH-s gyermekek kapnak tartós élelmiszert (3 l
tejet, 1 kg rizst, 1 kg búzadarát, 1 kg müzlit)

-

Nyáron, valamint valamennyi szünidőben megszerveztük a gyermekétkeztetést.

-

Az idén megnyíltak a kapuk és több pályázati lehetőség adódott az önkormányzatnak,
civilszervezeteknek, egyházaknak magángazdálkodóknak. Önkormányzatunk is élt a
lehetőséggel, természetesen szem előtt tartva, hogy mennyi pályázati önerőt bírunk el.
Értény Község Önkormányzata több pályázatot is benyújtott:


„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” (régi iskola épület
templom felöli részének felújítása)



Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Művelődési ház)



„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
közétkeztetés fejlesztése” (konyha bővítése)



LEADER pályázat (zöldség előkészítő, feldolgozó kialakítása)



Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett
„Büszkeségpontok” létrehozása című pályázatunk már elbírálásra került, ami azt
jelenti, hogy a Hősök kertjében az I. és II. világháborús emlékművek, valamint a
Trianoni emléktábla mellé felállíthatunk egy 1956. emlékére szóló emlékművet is,
melynek 2017. március 31-ig kell megvalósulnia.

infrastrukturális

fejlesztése,



Már két éve próbálkozunk a Bocskay utca útburkolatának a felújítására benyújtani
egy pályázatot, amire az idén volt lehetőség. Igaz, hogy itt kevés volt az esély,
mivel előnyben részesítették azokat az utcákat, melyek be vannak vonva a közúti
közlekedésbe, de megpróbáltuk és ahányszor lesz rá lehetőség, meg is fogjuk
próbálni, mert látjuk ennek a fontosságát és szükségességét.
Sajnos a pályázatunk elutasításra került.



Az önerőt nem igénylő pályázatok közül benyújtottuk a Nemzeti SzabadidősEgészség Sportpark Program keretén belül meghirdetett kültéri sportparkra a
pályázatot. Országosan 2.300 pályázat érkezett be, ennek a feldolgozása még
folyik, nem tudunk eredményt.



Itt kell megemlítenem, hogy az idén végre mi is nyertünk az ivóvízminőség javító
programban, így reméljük nemsokára egészségesebb vizet ihatunk a településen.



A „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című pályázat
benyújtása folyamatban van



Részt veszünk Tamási város által elnyert pályázatban, melynek címe „Esély
Otthon”. Lényege, hogy a konzorciumban részt vevő településeken is minél több
esély legyen a munka világába történő elhelyezkedésre, valamint különböző
tanfolyamok elvégzésére, ami elősegítheti a jövőbeni munkavállalást.



A közmunkaprogramot 2017-ben is folytatjuk annak ellenére, hogy egyre kevesebb
a létszám.
Az utolsó két évben legalább 50 személy ment el vidékre dolgozni, ahol magasabb
jövedelemre tehetnek szert, azt jobban be tudják osztani ezáltal többet tudnak
költeni családjukra, lakásukra, stb. Ennek nagyon örülök, hiszen a cél, hogy
mindenki találja meg a neki megfelelő munkahelyet és könnyebben boldoguljon az
életben.

A még el nem bírált pályáztok elbírálása folyamatban van, azok eredményéről még nincs
tudomásunk.
Pár mondatban szólni szeretnék a kulturális programjainkról is:
Önkormányzatunk kicsit változtatva ugyan, de 2016-ban is megtartotta a hagyományos
kulturális rendezvényeket. Megtartottuk a farsangot, a nőnapot, a hősök napját, anyák napját,
májusfatáncot, gyermeknapot, bátrak éjszakáját, család-barát napot, idősek napját és Szent
Márton napját, megérkezett a mikulás és élvezhettük a Nagykónyi Általános Iskola
alapítványi estjét, amelyen sajnos nagyon kevesen vettek részt, pedig mindenféle módon
értesítettük a község lakosságát.

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon
közreműködött, segített ezeknek a rendezvényeknek a szervezésében,
lebonyolításában.
A fent említett programokat nem a magunk szórakoztatására, hanem kizárólag
azért szervezzük, mivel közösséget építő ereje van és a kikapcsolódni vágyó
emberek – ha rövid időre is – de kiszakadhatnak a monoton szürke hétköznapok
fogságából.
Gománné Szabó Zsuzsanna
polgármester

