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Idén tavasszal megújult a Szentháromság szobor a 

templom dombon, valamint megtörtént a stációk és a 

keresztek festése is. A felújítás Dudor Pál keze munkáját 

dicséri, a templom domb szépítése közmunkásainkét, az 

elgondolásban és a kivitelezésben pedig nagy szerepe volt 

vezetőjüknek, Niklai Csabának. 

 

A munkaerőt az önkormányzat, az anyagiakat pedig az 

egyház biztosította. 

 

Bartha Zsolt plébános úr 2017. június 11-én a vasárnapi 

szentmise után megáldotta a Szentháromság szobrot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

ERZSÉBET UTALVÁNY 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A § 

szerint a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév 

augusztus hónapjára tekintettel alapösszegű (6.000 Ft) természetbeni támogatást nyújt 

fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány 

formájában, feltéve, hogy a gyermek nem minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetűnek. 

Annak a gyermeknek pedig, aki hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, 

emelt összegű (6.500 Ft) természetbeni támogatást nyújt Erzsébet utalvány formájában. 

 

Az Erzsébet utalványt augusztus 5. napjáig kellett igényelni az Önkormányzatnak a Magyar 

Államkincstártól és kiosztására a megérkezését követően azonnal sor kerül. 

 

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

 

EDDIGI PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 

 

Értény Község Önkormányzata által beadott és eddig elbírált pályázatok közül mindhárom 

kedvező elbírálásban részesült. Az egyik pályázatunk keretében elkezdődik a kultúrházunk 

energetikai korszerűsítése, melynek során az épület szigetelésére, nyílászárók cseréjére, 

fűtéskorszerűsítésre, a padlózat lecserélésére kerül sor. 

A másik pályázatunk kertében a régi iskola épület, a Hősök kertje felöli részének külső-belső 

felújítására, energetikai korszerűsítésére kerül sor, melyben helyet kap egy olyan helyiség, 

ahol a település régiségei kerülhetnének kiállításra, valamint egy konditerem fiataloknak, 

tornaszoba az óvodások részére.  

Az ivóvízminőség-javító program is nyertes pályázat lett, így hamarosan várhatjuk a 

kivitelezést is.  

 

Vis maior pályázatra nyújtottunk be igényt a Szabadság utca felső részén, mivel a partfalél 

előtt felszínig hatoló üregbeszakadás történt. A kialakult üreg mellett a partfallal párhuzamos 

repedés is keletkezett.  

A károsodást szakértői vélemény alapján kell helyreállítani, melynek előkészítést elindítottuk. 

 

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

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA 

2017. évben is meghirdették a szociális célú tűzifa igénylésére a pályázatot, melyet Értény 

község Önkormányzata idén is benyújtott. Az elmúlt évi tapasztalatokból kiindulva egyre 

kevesebb mennyiségű fát tudunk igényelni, ezért felhívnánk minden család figyelmét, hogy a 

téli tüzelést ne csak a szociális célú tűzifából akarják megoldani, mert annak mennyisége 

mindig kevesebb és az is egyre bizonytalanabb lesz !!! 

 

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

 

ŐSZI SZÁNTÁS 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy aki őszi szántást szeretne kérni a kis kertjében, azt az 

Önkormányzatnál 2017. szeptember 15. napjáig be kell jelentenie. Amennyiben fenti 

határidőn belül nem igényli ezt, úgy annak a területnek az elmunkálását nem tudjuk 

vállalni. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szántani kívánt földet kizárólag a gaztól mentesített, 

letisztított állapotban szántjuk fel! 

 

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

 



 

INGYENES RUHAOSZTÁS 

 

Július hónapban a Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából ingyenes ruhaosztásra került sor a 

Művelődési Házban. A 32 zsák ruha két nap alatt talált gazdára. 

A tél előtt még egyszer próbálkozunk egy újabb adag ruhára szert tenni és kiosztani a 

település lakói között. 

 

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

ÚJ ASZFALT A RÉGI ÚTON 

 

A Tolna Megyei Állami Közútkezelő Kht. kezelésében lévő útszakasz július hónapban új 

aszfalt réteget kapott. A közlekedésben történt kellemetlenségért cserébe megújulhatott a 

közforgalmi út. Még a padka elkészítése várat magára, de reméljük, az is hamarosan elkészül. 

 

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

 

TAJVANI SEGÍTSÉG 

 

A Tajvani Nagykövetség révén az óvoda udvarára különböző játékok kihelyezésére van 

lehetőségünk. 

A közel másfél millió forintos adományból egy mini vár, egy játszó pavilon, egy 

egyensúlyozó gerenda, kettő dombcsúszda, egy fészekhinta és egy poly ball felállítására kerül 

sor szeptember folyamán. 

Az átadáson részt vesz Tajvan magyarországi nagykövete és Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 

 

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

 

EMLÉKMŰVET AVATTUNK 

 

 

Köszönjük a lehetőséget Magyarország Kormányának és az általa létrehozott 

Emlékbizottságnak, valamint a Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalomkutatási 

Közalapítványnak, hogy községünkben pályázati pénzből, úgynevezett „Büszkeségpontot” 

létesíthettünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, hőseinek és 

áldozatainak emlékére. Az emlékmű avatására március 25-én került sor a Hősök kertjében. 

Az emlékművet Dr. Szakály Sándor professzor úr, a VERITAS Történetkutató Intézet 

főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar tanszékvezető 

egyetemi tanára, az 1956-os Emlékbizottság Történész munkacsoportjának tagja avatta fel, 

majd Dr. Hegedűs János plébános úr áldotta meg. 

 

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

 



 

VISSZATEKINTÉS 
 

 

Az év folyamán több programot is szerveztünk gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. 

Februárban a felnőttek farsangjára került sor, ahol a tavalyi évhez képest nőtt a vállalkozó 

szellemű résztvevők száma. 

Márciusban megemlékeztünk a hölgyekről nőnap alkalmából, májusban az édesanyákat 

köszöntöttük, majd a gyermeknapon szórakoztunk, és júniusban sor került az értényi 

fiatalemberek által állított májusfa kitáncolására is. Az idén sem feledkeztünk meg a hősökről, 

ezért május utolsó vasárnapján róttuk le kegyeletünket a Hősök kertjében. 

 

Júliusban rendeztük meg a Család-barát napot, ahol a hagyományokhoz híven délelőtt 

főzőversenyre, délben ebédre, majd délután kulturális programokra került sor, a napot 

szabadtéri bál zárta.  

Még az évnek nincs vége, októberben köszöntjük az időseket, novemberben megtartjuk a 

Márton napot, a falu búcsúját és végül decemberben karácsonyi ünnepséggel zárjuk a 2017-es 

évet.  

 



 

„Bátrak éjszakája” 

 
A tavalyi évhez hasonlóan a Tamási Rendőrkapitányság az Önkormányzat 

segítségével az idén is „Éjszakai bátorságpróba” címmel bűnmegelőzési napot 

tart az iskola előtti utolsó szabad hétvégén a gyerekeknek.  

Különböző bűn,- és baleset-megelőzési feladatot kell a gyerekeknek megoldani.  

A gyerekek mellett várjuk a vállalkozó szellemű szülők jelentkezését, akik részt 

kívánnak venni a programban akár állomáson, akár csapat kísérőként. 

A lakosságtól pedig egy kis türelmet és megértést kérnénk az augusztus 26-i 

szombat esti estleges hangoskodásért. 

 

Találkozó 26-án szombaton este fél 8-kor az Ifjúsági Ház előtt! 

 

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

 

Felhívás! 
 

Amennyiben valakinek bűncselekményekről és vagyon elleni szabálysértésekről 

(főként lopások, falopás, terménylopás, engedély nélküli horgászat) van 

információja, vagy adattal tud szolgálni bűncselekményekben ismeretlen 

elkövető kilétével kapcsolatban, akkor az jelezheti felém a 06-30/477-17-42 

telefonszámon. Egyedül velem kell csak felvennie a kapcsolatot, névtelen marad 

más számára.  

 

Amennyiben az információ eredményre vezet, akkor pénzösszeget (10.000 – 

50.000 forint) kap kézhez az illető adómentesen.  

Szeretném megismételni, hogy az információt adó személy kiléte csakis 

előttem lesz ismert, velem kell csak beszélnie, sehol, semmilyen 

jegyzőkönyvben nem szerepel majd a kiléte, a későbbi gyanúsított 

semmilyen körülmények között nem tudja meg az információt adó személy 

adatait. Erre személyi és törvényi garancia van!   
 

Amennyiben valakinek olyan bűncselekményről van tudomása, amely a 

hatóság előtt még nem ismert, akkor annak bejelentését ugyanúgy teheti 

meg felém több ezer forintos pénzösszeg ellenében, mint ahogy azt fent már 

leírtam.  

        

Papp Zsolt r. főtörzsőrmester 

        körzeti megbízott 

 

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



SZÉPKORÚAK  KÖSZÖNTÉSE 

 

 

 

Településünk lakói közül 2017. júliusában Lukács Józsefnét és id. Sudár Bélánét 

köszönthettük, mint szép korúakat. 

Mariska néni a 95. Rózsika néni pedig a 90. születésnapját ünnepelte. 

Ezúton kívánunk mindkettőjüknek erőt-egészséget! 

 

 

 

 

„Szellő szárnyán szálló idő e szép naphoz vezetett, 

szívünk imádságát suttogja a szeretet. 

Kérjük a jó Istent, óvjon, védjen, adjon egészséget, hosszú boldog éltet! „ 

 


