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„OTTHONA” VAN AZ IFJÚSÁGNAK ! 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI   HÍREK 
 

 

 

IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAM 

 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során 

Magyarország úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségéről szóló 

98/83/EK irányelvben előírt határértékek hazai jogrendbe való bevezetése és az irányelvben 

foglalt határidők hazánkra nézve is kötelezőek. Ezért Magyarország vállalta az Európai Unió 

felé, hogy 2009. december 25-ig a 47/2005 (III.11.) Korm. rendelettel módosított 201/2001 

(X.25.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat teljesíti. 

Siklóson 2007. július 11-én a Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezésében egy 

megbeszélésen vettek részt azoknak a településeknek a polgármesterei, akiket felsorol Korm. 

rendelet melléklete, vagyis településükön az ivóvíz valamilyen szempontból nem felel meg az 

Európai Uniós irányelvben megjelölt határértékeknek. A felsorolás jelenleg 209 

önkormányzatot tartalmaz a Dél-dunántúli régió területéről. 

A résztvevő polgármesterek elhatározták, hogy társulnak annak érdekében, hogy az érintett 

települések ivóvíz-minőségének javítása érdekében a szükséges tervek, megvalósíthatósági 

tanulmányok elkészüljenek, illetve együttesen pályázatot nyújtsanak be a felmerülő költségek 

biztosítására (KEOP). A pályázati önerő előre láthatóan 10 %. 

A jelenlévő polgármesterek úgy határoztak, hogy Siklós Város Önkormányzatát gesztornak 

felkérik, feladata az érintett önkormányzatokkal a kapcsolattartás, a konzorciumi szerződés 

tervezetének előkészítése.  

A működési költségek biztosítására a gesztor önkormányzatnak a csatlakozó önkormányzatok 

2007. év utolsó negyedévére 25 Ft/lakos, a későbbiekben 100 Ft/ lakos összeget utalnak át.  

 

A konzorciumi megállapodás jóváhagyását követően szeptember 26-án megalakult a 

szervezet, majd sor kerülhet a pályázat kidolgozására és benyújtására. 

A lakosság életkörülményeinek javításához elengedhetetlen az egészséges ivóvíz biztosítása. 

 

 

 

ÚJ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS AZ ISKOLA FENNTARTÁSÁRA 

 

 

A Nagykónyi Körzeti Általános Iskolára kötött Közös Iskolafenntartó Társulási 

megállapodást Értény, Koppányszántó és Nagykónyi község Önkormányzatai 2007. 

augusztus 31. napjával megszűntették és 2007. szeptember 01. napjától a három település 

csatlakozott a Tamási várossal,  Fürged, Pári, Regöly és Szakály településekkel működő 

Közös Iskolafenntartó Társuláshoz, melynek neve: Würtz Ádám Társult Általános Iskola és 

Pedagógiai Szakszolgálat.  

A társulás kibővítésére azért volt szükség, mert a Nagykónyi Iskolában évek óta folyamatosan 

csökken a tanulók létszáma. 2007/2008.-as tanévben a kevés gyermek miatt a három 

Önkormányzat által fenntartott társulás nem lett volna jogosult a Tamási Többcélú Kistérségi 

Társulástól normatívát igényelni, ezáltal 9 millió forinttól esett volna el az intézmény. A 

társulás kibővítésével ezt a problémát sikerült megoldani. 

Az intézmény igazgatója: Szabó Bakosné Rosta Margit. A Nagykónyi Tagintézmény 

vezetője: Pálinkás Judit. 



 

„BÁRHOVA VISZ SZERENCSÉTEK, EZT A FALUT SZERESSÉTEK!” 

 

Értény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 

2007. évi falunap keretében ismét megrendezte az 

Értényből elszármazottak találkozóját.  

Az egész napos rendezvény szentmisével kezdődött, 

melyet a gyönyörűen feldíszített templomban Márton 

István prépost Úr celebrált. 

A szentmise után népviseletbe öltözött fiatalok 

vezetésével az Ifjúsági Házhoz vonultak át az 

ünneplők. 

 

 Szeretettel vártuk vissza a falu szülötteit, hiszen adományaikból el tudtuk kezdeni az Ifjúsági 

Ház újjáépítését.  

Máj Zoltán polgármester úr köszöntőjében elmondta: 

„Tudom és hiszem, hogy még nagyon sokan tisztelettel és szeretettel gondolnak 

szülőfalujukra. 

Ez a ház, ami előtt állunk Ifjúsági Ház, ez is azt bizonyítja, hogy az elszármazott értényiek 

szívük mélyén valahol még mindig Értényiek maradtak. 

A 2001-ben megrendezett találkozó eredménye lett e ház alapja. Abból az adományból 

kezdődött el az újjáépítés, a többi pályázati pénzből készült el. A felszerelés ugyan még 

hiányos, de már elkészült egy újabb pályázat – amit meg is nyertünk – s ebből a pénzből be 

tudjuk majd rendezni a fiatalok számára.”  

Polgármester úrnak köszöntője végén egy kérése volt a kedves vendégekhez:  

„Bárhova visz szerencsétek, ezt a falut szeressétek! „ 

 

    
 

A felszentelt Ifjúsági Házat ünnepélyes keretek között Dr. Pálos Miklós Úr, a Tolna Megyei 

Közgyűlés Alelnöke adta át a fiatalok részére, akik mindjárt birtokukba is vették azt.   

A délelőtti ünnepséget ebéd követte, ahol is háromféle ételből választhattak vendégeink, 

valamint a falu lakossága. 

A finom ebédet a délutáni kulturális műsorok követték, ahol mindenki megtalálhatta a neki 

tetsző produkciót. A helyi óvodások, fiatalok, valamint a szomszéd települések amatőr 

csoportjai, továbbá sztárvendégeink (Postás Józsi és a piás nővérkék) is nagy sikert arattak. 

Az egész napos rendezvényt tűzijáték zárta, majd a másnap hajnalig tartó utcabálon az ALFA 

együttes húzta a talpalávalót. 

 

Ezúton szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, aki bármilyen formában 

hozzájárult a falunapi rendezvényünk sikeres lebonyolításához! 

 
Ezúton szeretnénk külön köszönetet mondani azoknak az értényi embereknek, akik társadalmi 

munkájukkal nagyban hozzájárultak a járdaépítéshez, a település valamint a templom szépítéséhez!  



         

 

Tisztelt Szülők és Gyerekek! 
 

Megkezdődött a 2007/2008-as hittanos tanév. 

A Nagykónyi Iskolában tanuló diákok az eddigi évekhez hasonlóan, hetente az iskolában 

részesülnek hitoktatásban. Emellett lehetőség van hittan tanulásra vasárnaponként az értényi 

templomban, minden olyan diáknak, akik nem a Nagykónyi Iskolába, hanem valamelyik 

környező faluban illetve városban (Tamási, Iregszemcse, Törökkoppány, stb.) járnak iskolába 

és ott erre valamilyen oknál fogva nincs lehetőségük. 

Felkészítést kaphatnak az elsőáldozásra, a bérmálás szentségének felvételére. 

 

Elsőáldozás feltételei:  -    a gyerek legyen megkeresztelve 

- minimum 3. osztályos legyen a gyermek (idősebbek is       

      áldozhatnak, ha valamiért korábban lemaradtak) 

    -     rendszeresen járnak hittanra és szentmisére 

 

 

Bérmálás feltételei:  -     legyen a gyermek megkeresztelve 

-  legyen előtte elsőáldozó 

- 7-8 osztályosok vagy annál idősebbek bérmálkozhatnak 

-  rendszeresen járjon hitoktatásra és szentmisére 

 

Elsőáldozás minden évben májusban van a Nagykónyi templomban, bérmálás két évente van, 

a következő bérmálás 2008. augusztusában lesz. 

A hittanóra az értényi templomban október hónapban: délelőtt 10 órakor kezdődik, utána 

¾ 11 órakor szentmise. 

Az óraátállítás utáni vasárnaptól kezdve: a szentmise szokott időben ¾ 10 órakor kezdődik, 

utána kb. ½ 11-től a hittanóra. 

 

Szeretettel várunk minden hittant tanulni vágyó gyermeket és szüleiket vasárnaponként a 

templomba. 

 

Tisztelettel:      

 Kiss Zsanett                             Márton István 

                                                               lelkipásztori kisegítő                             prépost   

 

 

 

ÚJ ÓVODÁSOK ÉRKEZTEK! 

 

Szeptemberben megkezdődött a 2007/2008-as óvodai nevelési év. Szeptember 3-án és 4-én 

17 új kisgyermek érkezett a csoportba. Óvodásaink létszáma az idei nevelési évben is 33 fő. 

Az ilyenkor szokásos „beszoktatásra” (ismerkedés az óvodai élettel, egymással, felnőttekkel 

stb.) kevés idő jutott, mert pár napi óvodai ittlét után, megkezdtük a felkészítésüket a 

falunapra. Kicsit rövid volt az idő a műsorunk begyakorlására, de annak ellenére az 

óvodásaink többsége örömmel vett részt és nagyon ügyesen szerepelt, amit a falunapi műsor 

nézői nagyon nagy tapssal jutalmaztak.  

A nézőknek köszönjük a bíztatást és a sok-sok tapsot. 

                                         

 Boda Sándorné 

                                                    óvodavezető 



AKTUÁLIS  HÍREINK 

 
ELKÉSZÜLT AZ ÚJ GYALOGÚT ÉS KERÍTÉS  

Értény Község Önkormányzata 2007. áprilisában LEKI pályázatot nyújtott be gyalogút felújítására, 

melyet meg is nyert és ami a falunapra el is készült. A beruházás 263,5 m
2
 nagyságú területen 

valósult meg, ami összesen 3.250.562 Ft-ba került, melyből a pályázati pénz 2.660.449 Ft, az önerő 

650.113 Ft volt. 

 

 

Szintén pályázati pénz segítségével valósult meg az Idősek Klubja előtti kerítés megépítése 52,7 m 

hosszúságú területen. 

A beruházás összköltsége: 1.114.673 Ft, ebből pályázati pénz 947.472 Ft, az önerő 167.201 Ft volt. 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI KISBUSZ 

A Tolna Megyei Rendőrkapitányság árverésén kedvező áron, 655.000 Ft-ért sikerült egy 16 személyes 

kisbuszt vásárolni az Önkormányzatnak. 

Reméljük így megoldódnak azok az utazási problémák, ami miatt eddig bérelnünk kellett megfelelő 

gépjárművet  

(pl. a Vadrózsa tánccsoport fellépésére való eljutása, vagy az Idősek Klubja, illetve egyéb közösségek 

kulturális, egészségügyi, sport célból történő utazása). 

 

 

HŐSÖK NAPJA 

2007. október 23-án tartjuk a hősök napi megemlékezésünket, mely 10 órakor szentmisével kezdődik, 

majd a Hősök emlékművénél ünnepi műsorral és koszorúzással folytatódik. 

 

Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint vegyenek részt az ünnepségen! 

 

 

FUTBALL BAJNOKÁS 

2007. szeptember 23-án megkezdődött a Koppányvölgye futball bajnokság őszi fordulója. November 

végéig minden hétvégén játszanak a fiúk, Értényben október 7-én, október 21-én, november 18-án.  

Kérjük minél többen jöjjenek és szurkoljanak fiataljainknak! 

 

 

ELKÉSZÜLT A SZÁRÍTÓ 

Értesítjük a lakosságot, hogy az értényi majorban elkészült a Tamási Gazdák Szövetkezetének a 

szárírója, ahova mindenki behozhatja szárítani az éves termését. 

 

 

SZENT MÁRTON NAPI BÚCSÚ 

A idei évben november 11-e, Szent Márton napja vasárnapra esik. A település búcsúját is ezen a napon 

ünnepeljük. 2007. november 10-én szombaton este mindenkit szeretettel várunk a búcsúi bálba! 

 

 

ESKÜVŐ A „HÁZUNK TÁJÁN” 

 

Fábián Péter körjegyző úr és Takács Erika 2007. szeptember 01. napján örök 

hűséget esküdött egymásnak. 

Ezúton is szívből gratulálunk és nagyon sok boldogságot kívánunk ! 
 

 

 



 

 

 

 

 

GYERTYÁK A HALOTTAINKÉRT 

 

November első napjaiban nem a megszokott csend jellemzi temetőinket. 

Emberek, koszorúk százai árasztják el az amúgy nyugodt, békés ligeteket. 

Emlékek kavarognak a lelkekben, mécsesek gyúlnak a sírokon, rég ki nem 

mondott gondolatok fogalmazódnak meg. Halottak napján kicsit 

megpihenünk: megállunk, gondolkodunk. 

 

A hozzátartozók, barátok, akik szeretettel és tisztelettel gondolnak elhunytjaikra, akik azzal 

adóznak nekik, hogy akármilyen messziről eljönnek azért, hogy láthassák a múlt egy kis 

darabkáját.  

Temetőink sírjai megtelnek krizantémmal, az elmúlás virágaival, az emberek gyertyát 

gyújtanak, hogy szeretetüket visszatükrözzék a mécsesek és gyertyák lángjai. A sírok néhány 

órára fénybe öltöznek és az emlékláng az elhunyt kedves alakja köré vonja gondolatainkat. 

 

Sosem hal meg az, aki tovább él az emberek emlékezetében – tartja a mondás. Akit 

szerettünk, sosem feledjük, eszünkbe jutnak szavai, irántuk érzett szeretete, a mosolya, a 

tekintete, a mozdulatai, szavai. Emlékeink nem halványulnak, ahogy szeretetünk sem. 

 

A csokrok, koszorúk és a mécsesek, a gyertyák fénye törékeny és mégis erős hidat épít az 

élők és az eltávozottak világa közé, mert a szeretetnek, ami az emlékezőket vezérli, nincs 

erősebb a világon. 

 

 

Takács László: Halottak napja 

 

Elmúlt egy év az emlékezés óta,   Megyünk csendben egymásra sem nézve, 

Évente megállunk egy csendes szóra.  Befelé fordulunk lelkünk mélyére. 

November egy, november kettő…   Néha mormolunk köszönés félét, 

Van már, ki haza soha nem jő.   Közben imádkozunk az élőkért. 

 

Sírhalmok mellett röpke leltár,    Emlékezünk, míg élünk, tehetjük. 

Milyen is nélkülük a család?    Szeretet lángját, itt, bent égetjük. 

Tétova botorkáló gondolatok,   Hiányok érzését folyton leheljük, 

Szép volt, mikor még voltatok.   Súlyos keresztünk, egy életen át cipeljük. 

 

 

 



M Ú L T I D É Z Ő 
 

1992. évi szüreti felvonulás kisbírói köszöntője 

 

A szüreti bíró közhírré téteti, hogy Értényben a mai napon szüreti felvonulás tartatik. 

Ami itt kihirdettetik, az nem komolyan vétetik. 

Hirdettetik először 

Értényi lánynak rövid a szoknyája, sok hetyke legény kacsingat utána. 

Másodszor 

A szüreti bírónak népességpolitikában kemény a szándéka, 

kilenc hónap után lesz is foganatja. 

Harmadszor 

Felhívjuk a vadásztársaság figyelmét, hogy a szüret idején ne csak az egycsövű puskával, 

és a hozzá melléklet zacskóba lévő két golyóval vadásszanak a menyecskére, 

hanem a dám vadak ellen többlövetű fegyverrel védekezzenek. 

Negyedszer 

Egy lányka Okrád és Hékut között elvesztette a becsületit, 

aki megtalálta, tartsa meg magának. 

Ötödször 

A faluban olyan kislány kerestetik, aki nagyon tüzes, akinek az erszénye sohasem üres. 

Aki a kevésből is sokat tud majd főzni, és a férjét is el tudja tartani. 

Ha mindez együtt van, lehet jelentkezni, garantáljuk holnap férjhez fog menni. 

Hatodszor 

A polgármester úr felhívja a lógósok figyelmét, már nagyon elvették a lakosság türelmét. 

Meg kell őket büntetni, hogy zöldüljenek bele, a lapos pofájukat egye meg a fene. 

Hetedszer 

A szüreti jegyző nem törődik semmivel, azon töri a fejét, hogyan ölelje a nejét. 

Nyolcadszor 

A falu népe megkéri a polgárőrség hatalmát, őrizzék meg a falu nyugalmát. 

Kevesebbet járjanak a hegyre, jobban vigyázzanak az özvegy menyecskékre. 

Kilencedszer 

Mindenkit szeretettel várunk estére a bálba, ajánlom, hogy minden kislány vigyázzon magára. 

Tizedszer 

A legények kössék fel a gatyát, nehogy a szép lányok a bálba lerántsák. 

Akinek a tyúkja kettőt tojott máma, az a menyecske is eljöhet a bálba. 

 

E versen harag ne legyen, azt akartuk, hogy a divat meglegyen ! 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 


