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információs lapja

ERRE JÁRT A TÉLAPÓ
Ropogott a fagyos hó,
vígan siklott a szánkó.
Jávorszarvas előtte
Télapót röpítette.

Hó födte be a hegyeket
várták már a gyerekek.
Kosarában csupa jó:
Ajándékok, mogyoró.
Ablakoknál meg-megáll,
reggelre már messze jár.

Pilinkélnek kósza pelyhek,
Betakarnak rétet, berket,
Mindent beföd puha hó,
Készülődhet Télapó.
Csengettyűs szán vígan csusszan,
Hat rénszarvas nagyot szusszan,
S fölreppen, mint víg rigó,
Útnak indul Télapó.

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓK AZ ELMÚLT ÉV MUNKÁIRÓL
Az év végi testületi üléseken többféle beszámolót tárgyalt a Képviselő-testület, melyekbe röviden
szeretnénk betekintést nyújtani.
Beszámoló Értény-Koppányszántó községek Háziorvosi Szolgálatának 2007. évi
tevékenységéről
Háziorvosi Szolgálatunk Értény és Koppányszántó lakosainak egészségügyi ellátását biztosítja. A
Barnaháti Idősek Otthona 2007-es év közepétől az Iregszemcsei körzethez csatlakozott anyagi
megfontolásból. (közelebb esik az orvosi és gyógyszertári ellátás, valamint postai szolgáltatás).
A betegellátást egy orvos egy körzeti ápoló és egy ½ állású védőnő biztosítja. A háziorvosi
szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma: 1.045 fő. A lakosság 20 %-a 60 év feletti, ezen
korosztály 70 %-át nők teszik ki. A nagyszámú idős személy, a sok egyedülálló fokozottabb orvosi
ellátást és otthoni ellátást igényelt.
A keringési rendszer (szív és vérnyomás) betegségei az utóbbi évekbe n megszaporodtak, ezen belül
a szélütés okozta halandóság is, ami meghaladja az EU átlagos halálozásának kétszeresét. Ezért
fontos tevékenység a szívérrendszeri megbetegedések felderítése, vérnyomás, cukorbetegség,
elhízás gondozása, az elsődleges megelőzés fontossága (helyes táplálkozás, dohányzás kerülése,
fizikai aktivitás növelése).

A fenti betegségek száma községünkben is magas, 199 a magas

vérnyomásos betegek száma, 157 koszorúér bántalomban, 79 agyérrendszeri betegségben, 64
személy cukorbetegségben szerepel nyilvántartásunkban. 2002-ben a cukorbetegek száma 43 volt,
rosszindulatú daganatos megbetegedésben 25 személy szerepelt. 2007. évben eddig születettek
száma 12 volt, kevesebb mint az előző években, csecsemőhalálozás nem volt. Az elhalálozások
száma a születéseknél magasabb, így a természetes szaporulat az előző évekhez hasonlóan negatív
volt. A meghaltak 42 %-a 70 év feletti, a halál okok 69 %-a szívérrendszeri és több mint 120 %-a
daganatos megbetegedés volt.
Gyógyító-megelőző tevékenység:
Az orvosi rendelések az előző évekhez hasonló módon és időben folytak, heti 26 órában, ami
megoszlott Értény és Koppányszántó között, ahol hetente 3 nap rendeltünk. Ebben az évben naponta
du. 16 órától reggel 8 óráig a sürgőségi ellátást a Tamási Központi Orvosi ügyelet biztosította. A
betegforgalom alakulása a következő volt: rendelésen megjelent esetek száma 6.075, otthoni ellátás,
hívás, látogatás 256 eset, ápoló által végzett tevékenység (látogatás, injekció, kötözés): 1.740. A
lakosság megbetegedéseinél vezetnek a szívérrendszeri betegségek, ezt követik a légzőszervi
megbetegedések.
Fertőző megbetegedés a bárányhimlőn kívül nem volt. Nem volt fertőző májgyulladás, vérhas,
szalmonellás megbetegedés sem. A lakosság ivóvízzel való ellátása megfelelően biztosított,
ugyancsak megfelelő a szemét eltávolítása és tárolása.
Az idén bevezetett vizitdíj könyvelése többletmunkát jelent számunkra, ami megnyújtotta a rendelési
időt. A beszedett vizitdíj összege eddig 781.500 Ft volt, amit az Értényi Önkormányzatnak leadtunk.

Dr. Kakucs Sándor
háziorvos

Beszámoló a körzet védőnői szolgálatának munkájáról
A védőnői szolgálat célja az egészségügyi alapellátás részeként, a családok egészségének
megőrzése, segítségre irányuló tevékenység.
A munkámat több-kevesebb sikerrel igyekszem ebben az irányban végezni.
Sajnos gyakran érnek kudarcok, annak ellenére, hogy a gondokat, problémákat legjobb tudásom
szerint próbálom megoldani. Nagyon sok minden azonban nem csak rajtam múlik, hanem egyes
családok hozzáállásán, életmódbeli felfogásán is.
Havonta egy alkalommal szakmai továbbképzésen veszek részt, ahol megismerkedünk az új
dolgokkal, amit munkánk kapcsán hasznosítunk.
A gondozott családok száma Értényben 78, Koppányszántón 42.
Van elköltözött, beköltözött, de olyan család is, akinek bejelentett lakása nincs, de valamelyik
községben hosszabb ideig tartózkodik, foglalkozni kell velük.
A védőnői munka a családok otthonában és a tanácsadóban, valamint az óvodában történik.
Tanácsadó mindkét községben van. A tanácsadók felszerelését az Értényi és a Koppányszántói
Önkormányzat biztosítja. Vannak fontos műszerek, nyomtatványok, amit mindig magammal viszek,
attól függően, hogy melyik községben vagyok, hol van rá szükség.
Hetenként 1-1 alkalommal tanácsadást tartunk mindkét községben a háziorvossal közösen,
esetenként önállóan.
Változatlanul havonta egy alkalommal Értényben és Koppányszántón is nőgyógyászati és
gyermekorvos szaktanácsadás van. Ha a munkám úgy kívánja, nem csak heti két, hanem több napon
is dolgozni kell az egyik illetve a másik községben.
Tanácsadásokon a csecsemők és kisgyermekek fejlődését ellenőrizzük. Itt kapják meg a
kötelező védőoltásokat.
A tanácsadás fontos része a terhes gondozás, amelyet előírt protokoll szerint végzünk.
Koppányszántón jelenleg nincs nyilvántartott várandós anya.
Mindként községben óvoda működik.
Koppányszántón szerencsésebbek a családok, mert 3 éves korban a gyerekek bekerülnek az
óvodába. Gyakran meglátogatom az óvodában a gyerekeket. Úgy tűnik, hogy a tetvesség
problémája lassan megoldódik, mert az utóbbi időben Koppányszántón nem találtam tetves gyereket.
A szülők tisztán, gondozottan engedik el a gyerekeket.
Az óvodákban, Értényben és Koppányszántón az iskola érettségi vizsgálat megtörtént.
Nagyon fontosnak tartom az óvodai nevelést, mert akad olyan család, ahol nem szoktatták a
gyerekeket a legalapvetőbb higiénés dolgokhoz (rendszeres mosakodás, kézmosás, szobatiszta
gyermeknél a bili illetve a WC használata, stb.), környezet tisztasága, rendes öltözködés megtanítása,
kultúrált étkezés (asztalnál tányér, kanál, majd villa, kés stb.) megtanítása. Egyes esetekben durván,
kiabálva próbálnak nevelni, ami később esetleg lelki sérüléshez vezet a gyermeknél. Sajnos van rá
példa a területen.
Néhány családban ingerszegény környezetben – nincs korának megfelelő motiváló játék, illetve
kreativitásra késztető játék és játszási lehetőség.
Ezeket a dolgokat az óvoda több-kevesebb sikerrel próbálja kompenzálni. Eredményes munka a
családok hozzáállásától is függ.
A szülések száma Koppányszántón az utóbbi időkben csökken. A változást a mellékelt
táblázat mutatja.
A védőnői munka fontos része az adminisztráció. A dokumentáció 90 %-át Értényben tartom
és ott is végzem el. Minden történést, amit a tanácsadóban végzünk, mondunk, amit látogatáskor
mondok, tapasztalok, a vizsgálati eredményeket, stb. dokumentálni kell. Mindenről nyilvántartást kell
vezetni. Havonta, negyedévente, félévente, esetenként gyakrabban jelentést kell készíteni.
A tanácsadó felszereltsége a napi munkához megfelelő. A fogyóban lévő anyagokat szükség
szerint pótoljuk.
Kiss Zsigmondné
védőnő

Würtz Ádám társult Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nagykónyi
Tagiskolájának beszámolója a 2006/2007-es tanévről

A 2006/2007-es tanévet 143 tanulóval és 17 pedagógussal kezdtük, az év közbeni
mozgásnak köszönhetően a tanévet 142 tanulóval zártuk.
A tanévben folytatódott a művészeti oktatás, amit a Talentum Művészeti Iskola szervez.
Drámajáték (színjátszás), kézműves foglalkozás és néptánc órákra járhattak a gyerekek.
Tanulmányi téren a helyzet változatlan. Apró és egyéni sikerek vannak csak. Mi annak is
nagyon örülünk, ha a gyermekek önmagukhoz képest tudnak fejlődni és lépnek egy kissé előrébb.
Ehhez nagyon sok motivációra van szükség, ami többnyire csak a pedagógusok motivációja, mert
nagyon sok olyan tanulónk van, akinek teljesen mindegy, hogy milyen jegyet visz haza és egy kicsit
sem törekszik előrébb haladni. Persze ebben ott van a szülői háttér is. Egyre nagyobb szerepet kap
munkánkban a nevelés, néha már fontosabb és előbbre való, mint az oktatás. Minden erőnkkel azon
vagyunk, hogy a tudásanyag mellé némi neveltséget és adjunk, de tudom, hogy ez nem mindig, és
nem mindenkin látszik meg.
A hiányzást sajnos nem sikerült csökkentenünk. A hiányzások a gyermekek eredményeit
nagyban befolyásolják, legtöbb esetben az eredménytelenséget okozzák, ami évismétléshez,
javítóvizsgához vezet. Sajnos a szülők még mindig nem partnerek a mulasztások csökkentésében.
Iskolai programjaink is nevelő és oktató szándékúak. A kötelező ünnepeken és megemlékezéseken
kívül hagyományos programjainkat megtartottuk.
Az elmúlt tanévben nagyszabású felújításban volt részünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy az
iskola-felújítási pályázatunk támogatást nyert. Igaz, hogy csak szeptemberben kezdődött a munka, de
mi ennek is nagyon örültünk. A tanítást szükséghelyszíneken, szükségtantermekben folytattuk, de
mindenki hősiesen viselte a megpróbáltatásokat. A gyerekek, a szülők és a pedagógusok is
megértőek voltak a nehéz körülmények ellenére. A szemünk előtt épült, szépült iskolánk és tudtuk,
hogy egy megújult, korszerű iskolába fogunk visszaköltözni, és ez nagy erőt adott. Bár a bútorzatot
nem sikerült újra lecserélni, de a továbbiakban ez lesz a célunk.
Az informatika termünk az X-CLASS oktatási rendszerrel egyedülálló az országban. A tanulók
nagyon szeretik, és a pedagógusok is egyre nagyobb számban használják a tanítási órákon. Nem
csak informatikai oktatásra, hanem más tantárgyak esetén is.
A nyáron 16 tanulót nyaraltattunk ingyen Siófok-Sóstón. A strandolás és szabadidős
programok sok élménnyel gazdagították a résztvevő tanulókat.
Igyekszünk alkalmazkodni a körülményekhez, a gyerekanyaghoz, a szülők igényeihez, a
fenntartói elvárásokhoz és a folyamatosan változó törvényi szabályozáshoz. Visszajelzések szerint
tanulóink megállják a helyüket a középiskolákban is, tehát a megfelelő alapokat sikerült
megszerezniük iskolánkban is. Persze a szülői háttér és a motiváció is jelentős szerepet játszik ebben.
Augusztus végén fenntartóink úgy döntöttek, hogy megszüntetik az iskolafenntartó társulást
és csatlakoznak intézményünkkel a Tamási székhelyű Würtz Ádám Társult Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz. Szeptember 1. óta ennek az intézménynek a tagiskolája
vagyunk.
Pálinkás Judit
tagintézmény vezető

Beszámoló Értény-Koppányszántó Társult Óvoda működéséről

Óvodai nevelésünk célja a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének
elősegítése, továbbá a szociálisan hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatása, iskolára való
felkészítése.
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására
törekszünk. Intézményünkben családias, derűs légkörben biztosítjuk a gyermekek fejlődéséhez
szükséges sokféle, változatos tevékenységet. Nevelési rendszerünkben az eddigi nevelési gyakorlat
értékei és eredményei a testület nevelési elképzelései, hitvallása a helyi sajátosságok és körülmények
benne érvényre jutnak.
Óvodáink legfőbb törekvése, hogy az óvodába felvett gyermekek rendszeresen látogassák az
intézményünket és hiányzás csak indokoltan és igazoltan legyen.
Az óvodai nevelés feladatai közül az óvoda szociális, óvó, védő funkciója felerősödik, a szülői házzal,
közösen a családdal szorosan együttműködve képzeljük el a gyermekek nevelését, fejlesztését.
Ennek érdekében fontosnak tartjuk, hogy az egyes családokat minél jobban megismerjük, ezáltal az
elvárásaink is ennek megfelelően alakulnak. Értényben év elején családlátogatást végzünk,
óvodásaink ezt nagy örömmel fogadják (nagyon hasznosnak értékeljük a látogatásokat). A jövőre
nézve jó lenne ezt a Koppányszántói óvodában is megvalósítani. A családokkal való
kapcsolattartásban a kölcsönös tisztelet és elfogadás elvére építünk. Minden gyermekért egyaránt
felelősséget érzünk, a szülőkkel partneri együttműködésre törekszünk.
Az óvodai évet 2006. szeptemberében 48 gyermekkel indítottuk. Koppányszántói óvodás 15
fő volt, Értényi óvodás 33 fő.
Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az osztatlan
óvodáinkban 3 fő óvodapedagógus dolgozik főiskolai végzettséggel. Egy óvónő Koppányszántón,
kettő pedig Értényben neveli az óvodásokat. A gondozási feladatokat 2 fő szakképzett dajka látja el. A
koppányszántói és az értényi dajka is megszakított munkaidőben dolgozik. A dajkák takarítási munkát
is végeznek a gyermekek környezetében, továbbá segítik az óvónők nevelési tevékenységét, és a
szülőkkel való kapcsolattartást.
Mindkét óvoda főzőkonyhával rendelkezik. Nemcsak az óvodások részére főzünk, hanem az
idősek és vendégek is étkezhetnek az óvodában. Az élelmezési teendőket mindkét faluban
szakképzett élelmezésvezető látja el megbízással.
Szeptemberben a gyermekeket mindkét óvodában szép tiszta környezet várta.
Koppányszántón elkészült az óvoda központi fűtése, mire a fűtési szezon beindult. A konyha is
korszerűbbé vált a három földgázzal üzemelő gáztűzhely beüzemelésével. Villanybojler helyett
gázbojler került felszerelésre. Az értényi óvodában szintén ki kellett cserélni a gáztűzhelyeket, mert
már a sütőjük használhatatlanná vált.
Óvodáink környékének gondozása folyamatossá vált, a közhasznú dolgozók rendszeresen
nyírják a füvet, illetve kaszálják, ahol szükséges.
Úgy véljük az óvoda munkájával elősegíti a gyermekek megfelelő testi, szellemi fejlődését, a
közösségi életre, az iskolai tanulmányokra való felkészülést.
Boda Sándorné
intézményvezető

„ Isten szépnek látja őket ..”
„Aki fiatalon meg nem hal, az megöregszik” mondja a szólás. És
valóban. Az évek elszállnak és oda az ifjúság, a felnőttkor és következik az
idős kor. Kinek így- kinek úgy. És milyen szerencsésnek mondhatja magát,
aki öreg korára még el tudja magát látni. Hiszen ha körülnézünk a legtöbb
idős ember magára marad. Családja máshol él, dolgozik és csak kevés
ideje marad arra, hogy törődését, háláját kifejezhesse. Pedig minden együtt
töltött perc a túlélés meghosszabbodása.
Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett kis ünnepély is egy olyan
pillanat volt, amely mosolyt fakasztott a bottal járó, megfáradt idős
emberek arcára. Mert legyen bármilyen ráncos is az az arc, „Isten szépnek
látja őket…”
Simon Ferencné
nyugalmazott tanító

A
községünkben
megalakult
tánccsoport egyre több meghívásnak
tett eleget a nyár és az ősz folyamán. A
siker sehol sem maradt el. Nyugodtan
mondható, hogy a leghangulatosabb
színfolt
volt
a
falunapokon,
romanapokon a környék településein, Szekszárdon az Országos Romanapon, Tamásiban a
jótékonysági esten és a Vályi - napon.
Nagyon sikeres volt a helyi jótékonysági est és a bál, amelynek bevételéből a tánccsoportnak
új ruhát vásárolnak. Új DVD is került számunkra, amely a zenét szolgálja a gyakorlásokon.
Sajnos szponzorra még nem találtak, pedig a további működéshez nagy szükség lenne rá.
Simon Ferencné
nyugalmazott tanító
MESEDÉLUTÁN AZ ÉRTÉNYI KÖNYVTÁRBAN
A Tamási Városi Könyvtárban találkoztam Sebestyén Istvánnal, egy székelyföldről származó
ének és mesemondó művésszel.
Akkori kérdésemre, hogy eljönne-e Érténybe, a választ az volt, hogy szívesen.
December 5-re megszerveztük, hogy mesedélután legyen felnőtteknek a könyvtárban többnyire a nyugdíjas klub tagjai és néhány olvasó részére - akikkel egy sikeres délutánt
töltöttünk együtt.
Volt tanmese, pletykás asszony meséje, no meg felnőtt hallgatóság lévén egy-egy pajzán mese
is elhangzott.
Hatalmas nevetés és taps jutalmazta az előadó művészt ízes, székely tájszólásos beszéde
miatt. Előadás után kötetlen beszélgetéssel és egy kis zsúrral tetéztük jókedvünket.
Nagy Mihályné
könyvtáros

MEGHÍVÓ
Karácsonyi ünnepség szentestén
Immár második alkalommal rendezzük meg karácsonyi ünnepségünket a falu
központjában a nagy karácsonyfa alatt.
Szeretettel hívjuk és várjuk a község lakosságát, hogy szentestén, december 24-én
hétfőn este 16,30 órai kezdettel együtt ünnepeljünk.
********************************************************************************************************************

Hősök napja
Településünkön október 23-án emlékeztünk meg a világháborúkból soha vissza nem
tért hősökre, az 1956-os forradalom mártírjairól, valamint a Trianoni békeszerződés
következményeként idegenbe került magyarjainkról.
A szavalatok után Máj Zoltán polgármester úr megemlékezésében
hangsúlyozta:
„Hiszünk a békés emberi élet lehetőségeiben, s hiszünk abban, hogy
eljön a kor, amikor egyetlen embernek sem kell soha többé háborúba mennie.
Emlékezzünk a hősök áldozatára és igyekezzünk elkerülni mindazt, ami az Ő
életüket embertelenül nehézzé tett.”
Az ünnepség végén Értény Község Önkormányzatának és lakosságának
koszorúit Máj Zoltán polgármester úr és Tóth Károly alpolgármester úr
helyezte el az I. és a II. világháborús emlékműveknél.
A rossz idő ellenére szép számmal jöttek el és emlékeztek együtt velünk,
amit ezúton is köszönünk!

*************************************************************************************************
Búcsúi bál Értényben
Ebben az évben is együtt mulatott a búcsúi bálban a falu apraja és nagyja.
A megszokott jó hangulatot megzavarta, hogy a Fürgedről érkezők egy csoportja verekedést
provokált, akik sajnos már nem első alkalommal garázdálkodtak a faluban.
Szeretnénk, ha a jövőben csak olyanok vennének részt rendezvényeinken, akik viselkedni is tudnak.
*******************************************************************************************************************

Házhoz érkezett a Mikulás
Az idén biztosan nagyon jók voltak az értényi gyerekek, hiszen legnagyobb meglepetésükre házhoz
ment a Mikulás.
Értény Község Önkormányzata és Cigány Kisebbségi Önkormányzata megkérte a Lappföldi Mikulást,
hogy ne csak az iskolában, az óvodában, hanem otthon is látogassa meg községünk apraját és úgy
adja át ajándékát.
Reméljük ezzel sok örömet szerzett sok kis gyermeknek.
********************************************************************************************************************

TÉLAPÓ VÁRÁS AZ ÓVODÁBAN
Már hetekkel az érkezése előtt megkezdtük az ünnepi készülődést.
Verseket és dalokat tanultunk, melyeket naponta gyakoroltunk, hogy mire a
Télapó megérkezik szépen és hibátlanul menjen minden.
Végre elérkezett a várva várt nap, december 6-a. már nagyon feszültek,
izgatottak voltak a gyerekek, ebédelni is alig tudtak. Ebéd után ünneplő
ruhába öltöztek óvodásaink és átvonultunk a Kultúrházba. A szülők és a
vendégek már vártak bennünket. A gyerekek elfoglalták a helyüket s
színpadon. A „Hull a pelyhes fehér hó” című dalt énekeltük, amikor csengetett a Télapó és
megérkezett.
Sok csillogó szempár szegeződött rá, majd köszöntötte a gyerekeket és
beszélgetett velük. Ezt követően énekeltünk és verset mondtunk a
Télapónak, Ő műsorunkat meghallgatva, névsor szerint szólította az
ovisokat és ajándékot adott.
Majd a legkisebbek megajándékozására is sor került, ők még nem
óvodások.
Az ajándékok elfogytak, a Télapó elköszönt a gyermekektől és ígérte, hogy jövőre ismét
eljön.
Boda Sándorné
óvodavezető

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

Kérjük segítsen, hogy segíthessünk!
Tisztelt Értényi Polgárok!
Nyilván Önöknek is feltűnt, hogy az utóbbi időben településünkön idegen gépjárművek gyakrabban
jelennek meg, idegen, vagy feltűnő módon viselkedő személyek kopogtatnak be hozzánk a
legkülönbözőbb indokkal.
A leggyakrabban olyan indokokkal, hogy:
- utcai házaló árusítók,
- az áramszolgáltató, vagy egyéb szolgáltató alkalmazottjai, és azt állítják, hogy a fogyasztó
pénzt kaphat vissza a számlájából,
- a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság alkalmazottaiként nem létező nyugdíjemelésről beszélnek (a
szolgáltatók a valóságban ilyen személyeket nem alkalmaznak),
- akik a lakásukon a legkülönbözőbb trükkös mesével állnak elő.
VIGYÁZZANAK, MERT NEM MINDENKIT A JÓ SZÁNDÉK VEZET!!!
Akiket nem, azok általában ketten jelennek meg, közülük az egyik különböző trükkökkel eltereli a
házigazda figyelmét ezalatt a másik értékes tárgyat vagy készpénzt tulajdoníthat el, vagy
feltérképezi a lakást egy későbbi bűncselekmény elkövetéséhez.
Ha a leírtakhoz hasonló esetet tapasztal, jelezze felénk.
Elérhetőségeink: 06/30/412-1553 Kondor János
06/20/354-3295 Szalai József
74/573-910
Tamási Rendőrkapitányság ügyelete
Településünk biztonsága mindnyájunk érdeke!
Szalai József
Értényi Polgárőr Egyesület Elnöke

AKTUÁLIS HÍREINK RÖVIDEN
2008. évi ivóvíz szolgáltatási díjak
Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította Értény község közigazgatási
területére érvényes, a közüzemi vízmű által felszámítható ivóvíz legmagasabb díjait, amelyek a
Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft. javaslatára az alábbiak:
2008. évi díjak

A díjemelés mértéke:

Lakossági:

264 Ft/m

3

Lakossági:

7,84 %

Közületi:

442 Ft/m

3

Közületi:

7,92 %

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

2008. évi hulladékkezelés díja
A DÉL-KOM Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató Kft. megküldte a 2008. évi hulladékkezelési díj
összegéről szóló előterjesztését.
A 2008. évi hulladékkezelés díja:

169.000 Ft + 20 % ÁFA/hó

Ez éves szinten 2.433.000 Ft-ot jelent, mely összeget az Önkormányzat 2008. évben is kifizet a
község lakossága helyett.
********************************************************************************************************************

SPORT HÍREK
Az idei év őszi foci bajnokságának a végén elmondhatjuk, hogy fiaink igen jól szerepeltek.
A kezdő lépések után ma már igen csak előkelő helyen állnak a
tabellán.
A csapat egyik erőssége Ring Balázs kapus, akinek jó teljesítménye
minden mérkőzésen megmutatkozik. Többféle elismerésben részesült
már, többek közt: - Naki emléktorna legjobb kapusa, - Zicsi emléktorna:
legjobb kapusa, - Kaposvári MÓKA Kupa legjobb kapusa, Iregszemcsei terembajnokság legjobb kapusa. Az elért eredményekhez
gratulálunk, csak így tovább!!!
Focistáink ezúton is köszönetet mondanak a polgármester úrnak, hogy rendelkezésükre bocsátja a
falubuszt, amivel eljuthatnak a vidéki meccsek helyszíneire.
A tavaszi fordulókra is szeretettel várjuk a szurkolókat!
********************************************************************************************************************

2007. ÉVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
Az idei évben ismét sok kisbaba született, ezúton is gratulálunk szüleiknek !
Ignácz Dorina, Kollár László Richárd, Nagy Nóra, Horváth Richárd, Rőth Barbara Virág, Orsós Éva
Rozália, Stanjo Barbara, Dein Krisztofer, Orsós Bálint
Ez évben házasságot sajnos nem kötött senki.
A 2007-es esztendőben 19

embertársunktól kellett elbúcsúznunk:

Esses József, Fábián Rózsa, Jobban Istvánné, Babai Ádámné, Hamar Árpádné, Baráth István, Szabó
János, Nagy Imre, Gasparovics Jánosné, Kiss Lajos, Kovács Katalin, Győri József, Illés István,
Csincsi Gáborné, Orsós Róbert, Orsós Ferenc, Nagy István, Tüzkő Józsefné, Bazsai Vincéné

DECEMBER 13. LUCA NAPJA
A lucázás a köszöntő szokások közé tartozik. Dél-Dunántúlon Luca napjának hajnalán kotyolni vagy
palázolni indultak a kisfiúk, többnyire egy idősebb legény vezetésével. Lopott szalmát vagy fadarabot
vittek magukkal, s arra térdepelve mondták el köszöntőjüket, bő termést, a jószág nagy szaporulatát
kívánva. Dünnyögve előadott verses mondókájuk a kimondott szó erejébe vetett hitet is bizonyítja. A
háziasszony vízzel fröcskölte, kukoricával öntötte le őket, s ezt utána libáival, tyúkjaival itatta, etette
fel. "Kity-koty-kity-koty" volt a köszöntő kezdő sora, innen származik a kotyolás kifejezés. A
jókívánságokat a gazdaasszony kaláccsal, kolbásszal, esetleg aszalt szilvával köszönte meg. Az
alábbi versrészlethez hasonlított a mondókájuk, amelyben számbavették a háztartás és a gazdaság
dolgait.
”Luca, luca, kitykoty, sok csibe, lúd keljen,
aludttejes köcsög, száradjon a kerten,
vetés, virág megeredjen,

Luca, luca, kitykoty, vizük borrá váljon,
hosszú kolbász, hurka lógjon a padláson,
házuk népe bajt ne lásson.”

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

ÁDVENT A VÁRAKOZÁS IDŐSZAKA
Advent van, ebben az időszakban karácsony eljövetelére készülünk. Az advent eljövetelt jelent, az
egyházi évnek ebben a szakaszában lélekben készülünk fel Jézus születésének ünnepére, az Ő
eljövetelét várjuk.
Ezt a várakozást fejezi ki az adventi koszorú is, hiszen a zöld ágak a reményt, a
lila szalagok a bűnbánatot, a vasárnaponként sorban meggyújtott 4 gyertya
növekvő fényei pedig Krisztus eljövetelének közeledését fejezik ki.
Karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük, emellett gyakran
emlegetjük a karácsonyt a szeretet ünnepeként is. Egyrészt Isten szeretete az
emberek felé, hiszen úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda
érte, ezért lett Isten fia karácsony este Szűz Máriától emberré.
Másrészt az emberek szeretete is egymás felé, mert ezen az ünnepen a legtöbb emberben
felerősödik a szeretet, az összetartozás, az egymáson segíteni akarás vágya, amire az év többi
napján is nagy szükség volna a világban.
Karácsony misztériumát három szentmisével ünnepeljük: éjfélkor Jézus születését, hajnalban a
pásztorok látogatását, az ünnepi szentmisén pedig azt, hogy a láthatatlan Isten
kisgyermekként közénk jött.
A hittanos gyerekekkel is készülünk Jézus születésének ünnepére. Mint, ahogy
eddig is minden évben, úgy idén is Betlehemes játékkal köszöntjük a kis Jézust,
a Sánta pásztor című betlehemes játékot adjuk elő a templomban. Emellett most
sem feledkezünk meg azokról az idősekről sem, akik egyedül vannak, és
megfogyatkozott erejük már nem teszi lehetővé, hogy a templomban velünk
köszönthessék a kis Jézust. A hittanos gyerekekkel meglátogatjuk Őket,
verseket, karácsonyi énekeket adunk elő, amibe gyakran a idősek is
bekapcsolódnak, valamint saját kezűleg összeállított kis ajándék csomagot
adunk át. Ezzel az idősek számára egy kicsit visszahozzuk a régi idők
hangulatát, mi fiatalok pedig az arcukra kiülő mosoly és a szemükben megcsillanó könnycsepp láttán
értjük meg igazán, hogy az igazi érték az, amit másokért jó szívvel teszünk, és nincs szükség nagy
dolgokra, hogy örömet szerezzünk.
A szentestét megelőző napon feldíszítjük a templom karácsonyfáit, a Mária
oltár közepén pedig elhelyezzük a karácsonyi betlehemet.
Szeretettel várunk minden gyermeket és szüleiket, nagyszüleiket, karácsony
ünnepén a templomba, hallgassák meg, hogy köszöntik a hittanosok a kis
Jézust, ünnepeljük együtt Jézus születését.
Kellemes karácsonyi ünnepeket, és kegyelmekben gazdag, békés, boldog új
évet kívánok mindenkinek!
Kiss Zsanett
lelkipásztori kisegítő

BÉKESSÉGBEN, KEGYELEMBEN TELJES
KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK!

Betlehemi csillag szelíd fénye mellett, ma az égen és a földön Angyalok lebegnek,
Isten hírvivői könnyezve dalolnak békességet, boldogságot földi vándoroknak.

Mennyből az angyal lejött hozzátok pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok.
Istennek Fia, aki született jászolban,
Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban.
Mellette vagyon az édesanyja, Mária;
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia.
El is mennének köszöntésére azonnal
Szép ajándékot vivén szívükben magukkal.

Ezüst szánkót hajt a dér hófehér határon,
deres szánon dideregve, fázik a Karácsony.
Zendül a jég a tavon, amint által jönnek,
decemberi hópihén fénylik már az ünnep.
A kályhánkban láng lobog, gyere be, Karácsony,
gyújtsd meg gyertyád, fényszóród a fenyőágon!
Melegedj meg idebent, légy vendégünk mára,
karácsonyi csillagod tedd a fenyőfánkra!

