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Értény község Önkormányzatának  negyedévenként megjelenő 
információs lapja 

 

 

Végre itt a   

! 

 

A körülbelül tíz hónapig tartó tanév június közepe táján ér véget hazánkban. A diákok 
felírják a táblára a „vakáció” szó betűit az utolsó tanítási napokon. Legelőször csak az ó 
betűt, hogy aztán 8 nap elteltével megkezdődhessen a több mint két hónapig tartó nyári 
szünet. 

A nyári szünetet legjobb aktív pihenéssel tölteni. A vakáció a családi együttlétek, közös 
nyaralások ideje is. A szülők elfoglaltsága miatt ilyenkor különösen nagy szerepet kapnak a 
nagyszülők is. A tartalmasan eltöltött vakáció során a diákok megtapasztalhatják az 
elsajátított iskolai tananyag gyakorlati hasznosságát, az átélt élmények hatására 
megerősödhetnek, magabiztosabbá válhatnak. 

Egy élményekben gazdag nyár életre szóló élményt jelenthet minden gyerek számára. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az ebtartásról szóló 7/2007.(IV.12) számú 

rendeletét, melyből a fontosabb tudnivalókat kiollóztuk:  

 
Ebtartás szabályai 

2. § 

(1) Közterületen, közös használatú udvaron vagy más, bárki által igénybe vehető egyéb területen az ebet pórázon 

kell vezetni. 

(2) Az 1. sz. mellékletben felsorolt fajtákat és ezek keverékeit, valamint a harapós, támadó természetű ebeket 

csak pórázon és a marás lehetőségét kizáró szájkosárral lehet közterületen vezetni 

(3) Az ebet sétáltatni olyan közterületen lehet, ahol ezt tábla nem tiltja. 

3. § 

Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles arról, hogy az eb a 

közterületet ne szennyezze. Az eb által e területen keletkező szennyeződés eltávolításáról az ebtulajdonos, vagy 

az eb felügyeletével megbízott más személy köteles gondoskodni. 

4. § 

(1) Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy: 

 - ne zavarja a környezetében élők nyugalmát 

 - ne sértse a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szomszédjogokat 

 - ne veszélyeztesse mások testi épségét, egészségét, 

 - ne sértse meg a mindenkor érvényes közegészségügyi és állategészségügyi szabályokat. 

(2) Az ebet a nap minden szakában a kiszabadulását, illetve elszabadulását biztonságosan megakadályozó módon 

köteles tulajdonosa, illetve az eb felügyeletével megbízott személy tartani. 

(3) A telek, ház (lakás) bejáratán harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát (pl. harapós kutya) kell 

szembetűnően elhelyezni. 

(4) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 

5. § 

 (1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtűrni 

a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, élelmiszert árusító helyiségbe, piac    

    területére, vágóhidra, élelmiszert feldolgozó üzembe, 

b) oktatási, egészségügyi, művelődési intézmények területére, 

c) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe, 

d) játszótérre. 

6. § 

(1) Ebet tömegközlekedési járművön póráz és szájkosár nélkül szállítani tilos. 

(2) Élelmiszer szállítására szolgáló járművön ebet szállítani tilos. 

 
Gazdátlan és kóbor ebeknél követendő eljárások 

 7. §  

(1) A közterületen kóborló ebek befogásáról Értény Község Önkormányzata gondoskodik. 

(2) Gazdátlan és kóbor ebnek tekintendő a közterületen szabadon engedett eb is. 

(2) A befogott állatokat 8 napig felügyelet mellett kell tartani és a befogás tényét a szokásos módon közhírré kell 

tenni. 

(3) Amennyiben a befogott eb gazdája a felügyeleti idő alatt jelentkezik, úgy a tartás és befogás költségeinek 

megtérítése után részére a kutyát vissza kell adni. 

(4) Amennyiben a kutya gazdája nem jelentkezik a felügyeleti idő alatt, úgy azt értékesíteni lehet vagy - az 

állatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembe vételével – kártalanítás nélkül ki kell irtani. 

(5) A gazdátlan és kóbor ebeket az önkormányzat hivatalában lehet bejelenteni. 

 

Szabálysértési rendelkezések 

8. § 

Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható – amennyiben magasabbrendű jogszabály 

másként nem rendelkezik - az aki, a 2. §, 3. §, 4. §, 5. § és 6. §-aiban foglalt rendelkezéseket megszegi. 

 

 

Kérjük, hogy mindenki tartsa be a rendeletben foglaltakat! 

 



AKTUÁLIS HÍREINK 
 

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS 

 

Tisztelt értényi lakosok! 

 

Ezúton szeretnénk köszönetünket és hálánkat kinyilvánítani . 

Mély tisztelet mindazon lakosok számára, akik az Ady Endre utca 76. szám alatti tűzeset 

oltásakor segítségünkre siettek. 

                                                                                Köszönettel 

                                                                                                     Drávecz család 

 

MENETREND VÁLTOZÁS 
A Gemenc Volán autóbuszközlekedési Zrt. értesíti a lakosságot, hogy 2007. augusztus 1. 

napjától menetrend módosítás lesz. 

A változás egy autóbusz járatot érint: 

 

A korai busz, ami eddig Törökkoppányból 4
40

 órakor indult, ezután 15 perccel korábban, 

azaz: 4
25

 órakor fog indulni.  

Ez azt jelenti, hogy Értényben  5
06

 óra   helyett 4
51

 órakor lesz az autóbusz. 

 

PARLAGFŰ 

 

Újra itt a parlagfű virágzásának szezonja, amelynek pollenje  nagyon megviseli a rá allergiás 

emberek mindennapjait. Hazánkban minden ötödik ember szenved tőle. 

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy a tulajdonában lévő területeket tartsa rendbe, akadályozza 

meg a parlagfű virágzását. 

Jogszabály kötelező védekezést ír elő és aki ezt elmulasztja, azt 20.000 Ft-tól 5 millió forintig 

rendeli büntetni. 

 

HÁZALÓ  KERESKEDÉS 

 
Mint a településünk előtt álló tábla is jelzi, községünkben tilos a házaló kereskedés. Sajnos 

ezzel mit sem törődnek az árusok és szinte erőszakosan, félelmet keltve járják az utcákat. 

Kérünk mindenkit, ha ilyen észlel az alábbi telefonszámokon tegyenek jelentést, így talán 

visszaállíthatjuk, hogy falunkban rend és nyugalom legyen. 

Rendőrség:                               107 

Értényi Polgárőrség: 30/501-9320 

                                     30/562-6495  

Polgármester:             30/820-2804    

Önkormányzati Hivatal:  476-495 

 

INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

Nagykónyi és Értény települések közti évtizede húzódó vagyonmegosztási vitánk végre 2006 

év végén egy megállapodás formájában véget ért. Ennek köszönhetően „megörököltük” a 

Nagykónyi, Nagy u. 109. sz. alatti (négylakásos) ingatlant. A négy lakásból ezidáig két lakást 

értékesített Önkormányzatunk. Egyik lakást 4,5 millió forintért, a vezetékes gázzal ellátott 

lakást pedig 5 m forintért sikerült eladni. 

Ezen kívül az Önkormányzat értékesítette az Értény, Bocskai u. 29. sz. alatti tulajdonában 

lévő családi házat 4,575 e forintért, amelyből 500 e forintot a képviselő-testület elengedett, 

mert a vezetékes gáz és vízbekötés költségét a bérlő fizette. 



 

 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM   ÉRTÉNYBEN 

        Kis falunk, mint annyi más település nem járt élen környezetünk tisztántartása terén. 

A TV 2 műsorán felbuzdulva szemétgyűjtési akciót szerveztünk az Értényben lakó 

gyerekekkel. Polgármester Úr jóváhagyásával és ígéretével ami így szólt „minden gyerek 

jutalmat kap, aki széppé varázsolja a környezetét”. (Természetesen a jutalom nem maradt 

el, hiszen minden gyerek egy szelet tortát kapott munkája elismeréséül) 

A gyerekeknek nem is kellett kétszer hívni. Buzgóságukat az is lelkesítette, hogy 

szemétszedő csipesszel, szinte játékosan tehették a dolgukat. Ajándékba kapott eszközt 

mindenki kiakarta próbálni és dolgozni akart vele. Negyvenkét gyerek munkájának 

eredménye az volt, hogy a kihelyezett konténerek megteltek szeméttel és a falu tiszta lett. 

Örömmel tapasztalom, hogy vannak olyan fiatalok, akik szeretnének tenni a lakhelyük 

tisztaságáért. Azt is látom, hogy a munkánk sikeres végezte után kevesebb a szemét az 

utcán. Akciónk óta körülbelül három hét telt el és azóta már kérték a gyerekek a 

szemétszedő szerszámot, hogy a hanyagul eldobott hulladékot ismét összetakarítsák. 

         Bízom benne, hogy a felnőttek is látják és észreveszik a változást. Sörösüvegeket, 

borosüvegeket pedig nem a főtér árkaiban váltják vissza, hanem a boltokban! 

 

                                                                                                   Nagy Mihályné 

 

VISSZAPILLANTÓ 
Morzsák Értény község múltjából 

És azt tudja-e? 

 

- hogy 1925-ben augusztus 7-én virradóra ellopták a templomban őrzött oltári szentséget, s    

   a tettes(ek)re nem derült fény 

 

- hogy a templomtoronyban lakó nagy és kisharangot 1927-ben vette a község a lakossága  

  és ugyanebben az évben, július 24-én lettek felszentelve 

 

- hogy Értény községet Eledénnyel összekötő kövesút 1930-ban épült 

 

- hogy 1921-ben újév napján szivárványt láttak az égen, de a tavasz, a nyár és még az ősz is   

  olyan száraz, csapadékmentes volt, hogy alig volt termés 

 

- hogy a községháza udvarában lévő, felújított ifjúsági ház 1964-ben, a művelődési  

  otthonnak a mai állapotú felújítására 1966-ban került sor, az orvos lakás, rendelő  

  1967/68-ban épült 

 

- hogy 1937-ben lett véve a harmadik harang 

 

- hogy a mai óvoda helyén bikaistálló volt kiszolgáló helyiségekkel, az új óvoda tervét a  

  volt Búzakalász Termelőszövetkezetet patronáló Budapesti Építéstudományi Intézet    

  főépítészmérnöke – Hallgató Györgyné – készítette el és ennek alapján a kivitelezést a  

  gyönki Építőipari Ktsz. végezte. 

 

                                                               

                                                                          Visszapillantott: Pály Dezső 

 
 



 

KÚLTÚRÁLIS HÍREK RÖVIDEN 
 

 ÁÁprilis 6-án 17 órakor gitáros keresztút vezette be a Húsvéti áhítatot - Jézus 

kereszthalálát és feltámadását. A tamási gyerekek tanáraikkal és hitoktatóval mutatták be 

énekkel, gitárkísérettel ezt az utat. Szép számmal voltak résztvevők, akiknek hasonló 

élményben még nem volt részük.  

Köszönet Gosztrea Gabriella tanárnőnek, aki segített a szervezésben, a felkészítőknek, és a 

szereplő gyerekeknek. Köszönet Viszti Györgynek, Szalai Lászlónak, Máj Zoltánnak az 

utaztatásért, valamint a vendéglátóknak Boda Sándornénak, Kakucs Gyöngyinek, Cséplő 

Jánosnénak, Máj Zoltánnénak, Tóth Károlynak a süteményekért, italokért.   

  

 MMájus első vasárnapja az édesanyáké, nagymamáké. Sok előkészülettel, próbákkal 

készültek az óvodások és iskolások erre a napra, hogy virággal kezükben köszöntsék a 

számukra legkedvesebbet.  Minden óvodás kisgyermek ünneplőben izgatottan állt a színpadon 

és énekelt, verset mondott, dicsérve a felkészítő óvónők fáradságos munkáját. 

Az iskolások közül ugyancsak 47-en álltak színpadra. Jelenetekkel, versekkel, 

szavalókórussal ünnepeltek. A szavalókórus részt vett a délelőtti szentmisén is. Itt szeretném 

megköszönni a tantestület minden tagjának, hogy segítettek a gyakorlásban. 

 

 EEz évben a Gyermeknap megrendezése Értény község feladata volt. A pénzbeli 

hozzájárulást Nagykónyi és Koppányszántó is finanszírozta. 

A szülők lelkes segítségével sikerült emlékezetessé tenni a napot. Első alkalom volt, hogy az 

óvodások, még a koppányszántói gyerekek is itt voltak a gyermeknapi rendezvényen. Máj 

Zoltán polgármester játékokkal ajándékozta meg az ovisokat és az iskolásokat. 

Vendégként bemutatót tartott a rendőrség kommandós egysége. Köszönet érte Dr. Kovács 

Zoltán a Tolna Megyei Főkapitány helyettesének és Bognár Szilveszter Tamási Város 

Rendőrkapitányának. 

A gyerekek érdekes programokban vehettek részt. Volt arcfestés, bábvarrás, ujjfestés, 

palacsintafordító verseny, foci mérkőzések. A programokat a pedagógusok vezették. Minden 

résztvevő csokoládé-, cukorka jutalomban részesült. A győztes focicsapat kupát vehetett át a 

polgármestertől.  

Bográcsban főzött ebéd várt mindenkit. 

Gyerekek és felnőttek egy kellemesen eltöltött élményekben gazdag nap után térhettek haza a 

focipályáról. 

 

 KKözel egy éve spontán szerveződött tizennégy kisebb-nagyobb gyermekekből egy 

tánccsoport, amely a hagyományos cigánytáncokat mutatja be. Mivel szakszerű oktatójuk 

nincs, vezetőjük Orsós László a helyi kisebbség vezetője. 

Nagy sikerrel vettek részt minden bemutatkozáson. Így Magyarkeszin a kulturális bemutatón, 

Törökkoppányban a falunapon, Csillebércen a gyermeknapi gálán, Nagyberkiben a 

romanapon. 

Jelenleg 15 főre bővült a csoport egy 6 éves kisgyermek személyében. 

További fellépések várnak a csoportra, amelyhez folyamatos próbákra van szükség.  

A csoport szállításához jótékony autósokra van sokszor szükség. Köszönet nekik az ingyenes 

utaztatásért. 

 

       SSimon FFerencné 

               ny. tanító 
 



BALLAGÁS AZ ÓVODÁBAN 
 

Óvodánkban már hagyománnyá vált az „évzáró és ballagási ünnepély megtartása. 

Nagy izgalommal készültünk erre a napra, hiszen óvodásaink az első állomáshoz érkeztek. 

Ebből az alkalomból a gyermekek megmutatták, hogy milyen sok szép verset, mondókát, 

gyermekdalt, dalosjátékot tanultak az óvodában. Óvodásaink nagyon ügyesen szerepeltek, 

amit a szülők és a vendégek sok-sok tapssal jutalmaztak. A ballagás alkalmával 17 

nagycsoportostól búcsúztunk. Szeptembertől iskolások lesznek. 

Ezúton kívánok minden kedves óvodásunknak nagyon boldog iskolai éveket és sok sikert a 

tanulásban. 

        Boda Sándorné 

            óvodavezető 

 

 

I S K O L A Ü G Y  
 

A Nagykónyi Közös Iskolafenntartó Társulás működésével már hosszú évek óta komoly 

gondok vannak. A nézeteltérésekről ezidáig a közvélemény nem, vagy csak nagyon keveset 

tudott, ezért a szülők értetlenül álltak a hirtelen rájuk zúdított problémák előtt.  

2007. májusában a képviselő-testület közmeghallgatást tartott az iskolába járó gyermekek 

szüleinek. Az ülésen hívatlanul megjelent a Nagykónyi Iskola tantestületének nagy része és 

így szándékainkkal ellentétben meglehetősen durva hangnemű vita kerekedett. A szülők 

értetlenül és csodálkozva hallgatták az egymással ellentétes állításokat és csak abban lehettek 

biztosak, hogy valaki nem mond igazat.   

Nagykónyi Község Önkormányzatának köztisztviselője - aki az iskola gazdálkodását könyveli 

- felszólalásában a következőket mondta: Értény Község Önkormányzata 2006. évben 

egyetlen fillért sem fizetett az iskola fenntartására. Én már akkor is jeleztem, hogy valami 

fatális tévedésről lehet szó, ugyanis az Ő kimutatása szerint – amit a 2006. évi költségvetési 

zárszámadás elfogadására készített – több mint 4 millió forintot fizettünk ki Nagykónyi 

Község Önkormányzatának. Akkor nem volt lehetőségem állítását dokumentumokkal 

megcáfolni, de most ezúton szeretnék élni ezzel.  

2006. évi átutalások a Nagykónyi Önkormányzat részére: 

március 31. napján:  iskola: 461.578 Ft  

                               konyha: 665.750 Ft.  

 

szeptember 11. napján: iskola: 461.578 Ft  

                                    konyha: 665.750 Ft.  

 

november 30. napján: iskola: 1.800.000 Ft 

 

Ez összesen: 4.054.656 Ft. 

 

Természetesen a fenti összegek átutalásáról bankszámla kivonat áll rendelkezésünkre (amely 

bármikor hivatalunkban megtekinthető). 

A fentiekből azt hiszem egyértelműen kiderül, ki mondott igazat, s ki nem, illetve, hogy – 

néhány ember meggyőződésével ellentétben – egyetlen fillér sem került máshova. 

 

 

         Fábián Péter 

           körjegyző 
 

 

 



45  ÉV   ISTEN  SZOLGÁLATÁBAN 

 

Mayer Mihály megyéspüspök 2007. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén kelt 

levelében értesítette Márton István esperes Urat, miszerint az Egyház mindig kitüntető szeretettel 

tartotta számon, és tisztelettel övezve azon papjait, akik mint Isten népének hűséges szolgái és 

megbízottai példaadóan teljesítették hivatásukat, valamint a hivatásukkal járó kötelezettségeiket. 

A Püspök Úr megerősítette Márton István esperes Urat, hogy Ő is azok közé tartozik, akik 

fáradhatatlan lelkipásztori buzgósággal végezték a papi szolgálatot, sőt, mint esperes gondja volt az 

egész kerületre és annak minden papjára is. 

E meggondolástól vezettetve a Megyéspüspök Úr Márton István esperes Urat a Pécsi 

Egyházmegyéhez tartozó VASKASZENTMÁRTONI PRÉPOSTSÁG PRÉPOSTJÁVÁ nevezte ki. E 

kinevezésben  a Püspök Urat az a szándék vezette, hogy kitüntesse az éveken át tanúsított lelkipásztori 

buzgóságáért, áldozatos munkájáért. 

Az egyházvezető levele befejezéseként a Prépost Úr további működésére és nemes törekvéseire Isten 

áldását kérte és főpásztori áldását adta. 

Hetvenedik születésnapját ünnepelte Márton István prépost, Nagykónyi, Értény és Koppányszántó 

községek plébánosa. A jubileum alkalmából hálaadó szentmisére hívta püspök urat, híveit, paptársait. 

Márton István Döbröközön született 1937 február 27-én. Pappá szentelése 1962. június 24-én volt. 

Szolgálati helyei: 1962. Szászvár sl; 1963. Egerág sl; 1967. Komló-Belváros sl; 1969. Pincehely sl; 

1969. Tolnanémedi pl; 1970. Dalmand pl; 1976. Nagykónyi pl; 1994. tb.esp. 2002. dombóvári kerület 

esperese, 2007. c. prépost. 

Márton István prépost úr pár gondolatban megosztotta velünk életútjának egyes részleteit, az 

alábbiakban írásából idézünk: 

„ 1976. szeptemberétől kezdve nagy beteg Dr. István esperes Úr segítésére voltam Nagykónyiban 

haláláig, mely 1976. november 12-én állt be. Temetését intéztem a Pécsi Püspökségen, amikor 

meglepetésszerűen ért a kérdés Dr. Cserháti József püspök úr szájából, miszerint kit tegyen ki 

Nagykónyiba? Feleletem annyi volt csak, hogy oda új plébánia kell. 

- Hát majd Te megépíted! - felelte- . 

- Megpróbálom - válaszoltam püspökömnek - két évet kérek úgy, hogy ne kelljen oda mennem. 

Igent mondott rá a főpásztor és 1969. november 12-vel kinevezett plébános helyettesnek 

Nagykónyiba, azzal a meghagyással, hogy próbáljak építeni új plébániát.  

Az első lépést a püspök őr tette meg a megyei elnöknél, hogy elvi engedélyt kérjen az építkezéshez, 

melyet 1976. december 31-én meg is kaptunk. Nem kisebb feladat volt az egyházközösséget 

meggyőzni, hogy miért is kell új plébániát építeni, és nem a régit felújítani. A győzködések meghozták 

a várt eredményt és 1977. április 13-án megkezdődött az építkezés. 

Már a lelkipásztori előrelátás azt sugallta, hogy Koppányszántó és Értény hívő népe fogjon össze és 

építse fel a központi plébánia házat Nagykónybian. Még kilátásban sem volt annyi pénz, hogy előre 

lássuk a végét, de a gondviselő Istenben bíztunk, aki erőt adott a kezdéshez, majd erőt ad a 

befejezéshez is. A nagykónyi, koppányszántói és értényi hívek segítő kezüknek köszönhetően 1978. 

augusztus 16-án beköltözhettem az új plébánia épületébe. Köszönet mellett akkor csak annyit 

mondtam, hogy a templomok is sorra kerülnek. 

Ígéretemhez híven 1980-ban megtörtént a koppányszántói templom kifestése, 1985-86-ban szintén a 

koppányszántói templomot tataroztuk önerőből és a plébánia ház eladásából. 

A nagykónyi templom külső vakolására, felújítására 1990-ben került sor. Az értényi templom 

tatarozását 1993-ban végeztük el. Eledényben a kereszt 1999-ben készület el. A koppányszántói 

templom megerősítésére készült támfal 2000-ben épült meg. 

2004. augusztus 29-én szentelte fel Mayer Mihály püspök úr a koppányszántói templom új 

szembemiséző gránit oltárát, mint az én ajándékomat. 

Ez idő alatt mindhárom helyen felújítottuk a miseruha készletet a hívek segítségével. Közben  három 

helyen foglalkoztam az iskolás gyermekekkel még hideg sekrestyében is.” 

 

 

Értény Község Önkormányzata és a település lakossága Márton István Prépost Urat tisztelettel 

köszönti a 70. születésnapján és Préposti kinevezéséhez szívből gratulál, köszöni eddigi munkáját és 

további jó egészséget kíván. 

 
 



M Ú L T I D É Z Ő 

 
ÉRTÉNY   KÖZSÉG   RÖVID TÖRTÉNETE 

 

Értény község egy kis település Tolna megye északnyugati részén, Tamásitól 18 km-re. 

Neve besenyő törzsnévből keletkezett 

Első lakosai valószínű Szent István királyhoz csatlakozó besenyő lovas katonai segédnépek 

voltak. 

Értényről csak a XVI. századból maradtak fenn írásos emlékek. Az első ilyen adat 1513-ból 

való. Ekkor Héderváry Ferenc, tamási és ozorai várúr kapja Értény falut .Török Bálint 1537-

ben fegyveres erővel elfoglalta Ozorát, ekkor kerülhetett Értény is Török Bálint kezére.1543-

1544-ben vidékünket egészen elfoglalta a török és nyögte az igát 1686-ig.  

1575-ben itt 15 ház volt. 1622-ben már az Eszterházy javak között is szerepel A török alatt 

volt már itt plébánia is. A hódoltság után e területet magyarok lakják. 1701-ben Eszterházy 

Pál herceg megbízza Kóros Mihályt, hogy Értényt még magyarokkal telepítse be, 

Méhespusztával együtt. Ő aztán más falvak jövevényeivel be is telepítette.  

1753-ban a falu lakosainak száma: 625 fő. 1721-ben Kónyi plébánost kapott és Értényt 

fiókegyházként hozzácsatolták. 1722-i jelentés szerint Érténynek temploma nincs, az 

istentiszteleteket az igazgató egyik szobájában végzik. Az 1729 évi egyházi jelentés szerint  

sárral bekent, náddal fedett fatemplom  lett a falu közepén, megáldva nem volt. A 

templomban védőszentnek  Szent Márton festett képe volt elhelyezve. Az új templom 1749-

ben kezdett épülni. 1753-ban lett kész a szentélye. 1741-ben lett plébánia Értényben. Nagy 

nevezetessége volt Érténynek a gimnáziuma. A török után a legelső Tolna megyében. A 

nagynevű Erdősi János értényi plébános 15oo forintos adományából létesült a deák-iskola. 

Virágzása 10 esztendőre tehető. 1768 táján olyan hírre kapott a gimnázium, hogy nemcsak 

helybeliek, hanem vidéki nemes ifjak is látogatták. Azonban nagy baj történt. Az 1500 

ezüstforintos alaptőkét kiadták kamatra az iszákos szolgabírónak, így a kamat is , a tőke is 

elveszett. Alig 10 évi működés után megszűnt a deák-iskola. Későbbi feljegyzések alapján 

Értény területe 3903 kataszteri hold,  házainak száma 357, lakóinak száma 1515 fő. Római 

katolikus anyaegyház. Iskolái: 1 római katolikus népiskola, 1 községi gazdasági továbbképző. 

Gyári üzeme : 1 gőzmalom. Az itt élő emberek számára mindig az állattartás , a 

mezőgazdasági termékek, valamint a szőlő és bor előállítása képezte megélhetésük alapját. 

Ehhez megfelelő feltételeket biztosítottak a kiváló minőségű termőföldek. A település jó 

adottságainak és az itt élő emberek szorgalmának köszönhetően gyorsan fejlődött. Jó 

parasztgazdaságok alakultak ki. Az 1900-as évek elején híres, jómódú nagyközség, 1700 

lakossal.   

A XX század közepén bekövetkező társadalmi, gazdasági változások által Értény 

elsorvasztásra ítéltetett. 

A földjüket, megélhetési forrásukat elvesztő családok gyermekei elvándoroltak. Közös 

tanácsú közigazgatást hoztak létre, mely az intézményeket szüntette meg (tanács, iskola). 

A lakosság lélekszáma 700-ra csökkent. 

1992 óta újra kis és közepes gazdaságok kezdenek kialakulni. Ezek ha kis mértékben is, de 

munkahelyteremtő tényezők. A település lakóinak száma növekszik, jelenleg 776 fő. Több 

üres lakást vásároltak meg Budapestről és környékéről jövő emberek. A lakosság teljes 

egészében római katolikus. Korösszetételének mutatói fiatalodást jeleznek. Jelenleg 

legnagyobb probléma a munkanélküliség – 30 %, többségükben férfiak. Így rövidtávú cél a 

termelő vállalkozások fogadása, támogatása. Mindehhez kitartó és szorgalmas kezekre, józan 

irányításra van szükség, amely reméljük  – mi itt élők – hogy meghozza gyümölcsét.  
 

 

 

 



 

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK A KÖZSÉGBEN 

 

Értény Község Önkormányzata a 2007. május 24. napján megtartott ülésén tárgyalta a 2006. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés.  

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az 

értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. 

  

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 

Értény község lakosságának 2006. december 31. napjának megfelelő statisztikai adatok a következők: 

Összlakosság: 765 fő 

0-6 éves korú gyermek: 107 fő,       6-18 éves korú gyermek:150 fő 

Az óvodát 33 fő látogatta, még általános, szakmunkás és középiskolai tanulmányokat  141 fő 

folytatott. 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2006. évben 

jelentősen megváltozott. 2006. január 01. napjától megszüntette a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatást és helyette a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt vezette be. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülök tavaly kettő alkalommal 5.000 Ft-os támogatásban 

részesültek. Ezt a támogatási formát 202 fő részére állapítottuk meg, amely 2.020.000 Ft kiadást 

jelentett az önkormányzat számára.  

Bevezetésre került a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 

az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó 

jogosult, aki 

a) a gyermek tartására köteles, és 

b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális 

pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. 

Önkormányzatnál ez a támogatási forma 3 esetben került megállapításra, amely 91.000 Ft kiadást 

jelentett. 

A támogatásban részesülő gyermekek nagy száma is jól mutatja, hogy a községben meglehetősen 

rossz a lakosság vagyoni helyzete. Rendkívül kevés a munkalehetőség, az önkormányzat által 

biztosított különféle közmunkák szinte az egyetlen lehetőség sok munkavállaló számára. Ez csak 

átmeneti megoldást jelent a családok részére. 

A gyermekétkeztetést az általános iskolások részére a Nagykónyi Általános Iskola, az óvodások 

részére az önkormányzat által működtetett konyha biztosítja. 

A gyermekvédelmi törvény, mind a helyi rendelet lehetőséget biztosított arra, hogy az önkormányzat a 

rendszeres gyermekvédelmi támogatást természetben nyújtsa. A hivatal megkülönböztetés nélkül 

minden családnál kifizette a napközi térítési díjat és csak a különbözetet fizette pénzbeli ellátásban  a 

jogosultak részére. Így minden gyermek részére biztosítva volt a rendszeres napi étkezés. A rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás 2005. december 31. napjával történő megszüntetést követően már nem 

tudja az önkormányzat a fent említett formában fizetni az étkezési térítési díjat , ezért ha a szülő nem 

fizet, akkor a gyermek sajnos nem étkezik. 

50%-os étkezési támogatásban 172 fő részesült, még 26 óvodás ingyen étkezett.  

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 

Értény község 5 település által működtetett Észak-nyugat Tolna Megyei Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el családsegítő és gyermekjóléti feladatát. A szolgálat minden 

településen külön irodahelyiséggel rendelkezik. 

A gyermekjóléti szolgáltatás legfontosabb céljai: 

- családgondozás keretében a gyermek testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődésének, családban történő 

nevelésének elősegítése 

- a családtervezési, pszichológiai, nevelési és egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek 

megelőzését célzó tanácsadás, vagy ezekhez való hozzájutás segítése 



- a településen élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kísérése, veszélyeztetettség észlelése 

- a hivatalos ügyek intézésének segítése 

 Alapellátásban 109 gyermek részesült, melynek okai a következők: 

- környezeti okból veszélyeztetett: 80 fő 

- magatartási okból veszélyeztetett: 1 fő 

- anyagi okból veszélyeztetett: 28 fő 

 

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 

A védelemben vett gyermekek száma 2006. december 31.-i állapot szerint 20 fő. 

Okai: - szülőnek felróható magatartási okból: 19 fő 

    - gyermeknek felróható magatartási okból 1 fő. 

Megszűntetésre nem került sor, mert a családi körülmények rendeződtek. A védelembevételi eljárás 

felülvizsgálatára 3 esetben került sor, sajnos egyetlen esetben sem lehetett megszüntetni a gyermekek 

rendszeres és folyamatos figyelemmel kísérését. Ideiglenes hatályú elhelyezés nem történt a 

tárgyévben. Átmeneti nevelésbe vételre nem került sor. 

A fenti számokból is megállapítható, hogy meglehetősen magas a veszélyeztetett gyermekek száma a 

községben. Ezek a fiatalok rossz családi körülmények között nevelkednek, szüleik gyakran italoznak, 

gyakoriak a családi konfliktusok. 

 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása  

Az elmúlt időszakban egyre több gondot jelentett a 13-18 éves tanköteles korosztályba tartozó fiatalok 

nagymértékű iskolai igazolatlan hiányzása. Sajnos egyre több esetben 8-10 éves gyermekek 

hiányoznak igazolatlanul az iskolából. Megnőtt azon szabálysértési feljelentések száma, amelyet a 

tankötelezettség elmulasztása miatt tettek az iskolák. Az esetek egy részében figyelmeztetésben 

részesültek a szülők, más esetekben pedig sor került a gyermek védelembe vételére. A szülői 

felelősségre vonás mellett fokozottabb hangsúlyt kell kapnia a rendszeres családgondozói, tanácsadói 

tevékenységnek, ezért a hiányzásokról minden esetben értesítettük a gyermekjóléti szolgálatot. 

Az önkormányzat és az iskolák között javítani kell az együttműködést, mert sok esetben a hivatal csak 

akkor szerez tudomást a hiányzásokról, amikor azok már rendszeressé válnak. A hatályos 

jogszabályok azt írják elő, hogy a tanköteles egy tanítási évben tíz óránál többet mulaszt igazolatlanul, 

az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. Sajnos erre néhány esetben 

nem kerül sor, így nem tudjuk a problémát már a kialakulásakor azonnal kezelni. 

A szolgálattal az együttműködés jó, ennek fenntartására kell törekedni. 

 

   NYÁRI    GYERMEKÉTKEZTETÉS    

 

A Kormány 126/2007.(VI.1.) számú rendeletével idén is lehetőséget biztosított a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári étkeztetésére. Értény Község 

Önkormányzatának 480.375 Ft összegű támogatás járt volna, ami 46 gyermek 30 napon keresztüli 

egyszeri étkeztetésének biztosítására lett volna elegendő. Sajnos településünkön 189 gyermek részesül 

gyermekvédelmi kedvezményben, ezért pótigényt nyújtottunk be a Gyámhivatal felé. Kérésünk 

meghallgattatott, így 966.500 Ft állami támogatásból és 75.000 Ft saját erőből 134 gyermek részére 

tudtunk napi egyszeri étkezést biztosítani. Ez azt jelenti, hogy minden 1994 és 2005 év között született 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő értényi gyermek kapott 30 darab felmelegíthető 

konzervet.  

Tudjuk, hogy sokan kimaradtak a támogatásból – akik szintén rászoruló  – a megnövelt, de még így is 

szűk anyagi forrás miatt, ami konfliktusokhoz vezetett. Mégis hiszem, hogy nem mi – Tolna 

megyében 62 település kérte a támogatást a száz egynéhányból – hanem azok az önkormányzatok 

hibáztak, akik nem igényelték a támogatást. Lehet, hogy azok gondolkodtak jól, akik azért nem kértek 

a lehetőségből, mert ha mindenkin nem tudnak segíteni, akkor inkább nem segítenek senkin? Ugye 

nem? Szerintem, ha csak egy családnak tudtuk volna könnyebbé tenni a szünidei étkezést, már akkor 

sem lett volna hiábavaló a munkánk. 

 

      Fábián Péter 

                  körjegyző 

 
 


