
HH  ÍÍ  RR  HH  OO  ZZ  ÓÓ  
 
2. évfolyam 1. szám                                                                                                                      2008.május  

 
 

 
 
 
 
 

 

Értény község Önkormányzatának  negyedévenként megjelenő 
információs lapja 

 

Keresztesi Anikó értényi lakos versei 
 

ITT A TAVASZ 

 

Talpalatnyi föld nincsen,  Fújjad, fújjad kismadárka! 

Ezüstös fehér minden.  Lelkem édes csalogánya. 

Jeges szélben rezzenő,  Ébreszd fel a természetet                                                                                         

Határtalan hómező.   Hozzál néki új életet! 

 

Elveszik a fehérségben,  Ásítva rezzen a táj, 

S vége ott a messzeségnek.     Halkan ébred a határ.                                                          

Hosszú a tél, jaj de hosszú!       Kibújik a hóvirág.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Minden lélek búskomorú.                      S ettől virul a világ. 

 

Hej, ha már tavasz lenne,      Faágon a rügy kipattan.                       

Szívem is dalra kelne.           Ébresztő van a halk dalban. 

Apró madár halk dala,      Itt a tavasz napsugara, 

Itt a tavasz hajnala .     Köszönjük hát kismadárka. 

 

 

TAVASZI HÍRMONDÓ 

 

Gólyahír, gólyahír, errefele mi a hír? 

Megérkeztek a gólyák, és a tavaszt meghozták? 

Vagy lesz még itt rossz idő, havat hozó hófelhő? 

S ha hó esik az megmarad?  

Dehogy marad, dehogy marad! 

Nem lesz itt már rossz idő, havat hozó hófelhő. 

Megérkeztek a gólyák, s a tavaszt is meghozták. 

Nárcisz, jácint, ibolya, tulipán és orgona. 

Kinyílnak a virágok, s ennél szebbet ki látott? 

 

 

 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Értény Község Önkormányzata 2008. I. negyedévében 2 rendeletet alkotott. 

1/2008./II.15./ sz. rendelete Értény Község Önkormányzatának a 2007. évi 

költségvetéséről szóló 3/2007./II.28./ számú rendeletének módosítása 

 

2/2008./III.04./ sz. rendelete Értény Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről 

A  képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését: 

 142.279 eFt bevétellel és kiadással 

  ezen belül a kiadásokat: 

 48.642 eFt személyi juttatással, 

 15.077 eFt munkaadót terhelő járulékokkal 

 23.223 eFt dologi kiadással, 

 27.562 eFt pénzeszköz átadással 

 20.765 eFt szociális juttatásokkal 

 3.446 eFt általános és céltartalékkal 

 3.564 eFt felhalmozási kiadással 

      állapítja meg. 

A képviselő-testület az óvodai konyha által biztosított étkeztetésre az alábbi nyersanyag normát 

határozza meg: 

a) óvodai ellátottakra: 297 Ft 

a) intézményi alkalmazottak: 275 Ft/nap 

b) szociális étkezőkre: 275 Ft/ebéd 

Az óvodai és iskolai ellátottak által fizetendő térítési díj azonos a nyersanyagnormával. 

A vendégétkezők által fizetendő térítési díj : 690,- Ft/ebéd. 

Az intézményi alkalmazottak által fizetendő térítési díj: 520 Ft/ebéd 

A szociális étkezők esetében megállapított intézményi térítési díjak:   

a)  azon igénybevevők, akik az ellátásban 2007. december 31-én már részesültek: 361,- 

Ft 

b)  azon igénybevevők, akik az ellátásban 2007. december 31-ét követő időponttól 

kezdődően részesülnek és a családjukban az egy főre eső jövedelem a 

nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg.: 319,- Ft 

c)  azon igénybevevők, akik az ellátásban 2007. december 31-ét követő időponttól 

kezdődően részesülnek és a családjukban az egy főre eső jövedelem a 

nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a között van: 361,- Ft 

d)  azon igénybevevők, akik az ellátásban 2007. december 31-ét követő időponttól 

kezdődően részesülnek és a családjukban az egy főre eső jövedelem a 

nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja: 429,- Ft 

 

3/2008./III.04./ sz. rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

14/2006./IV.14./ sz. rendelet módosításáról 

A Képviselő-testület a szociális étkezés térítési díjait az alábbiakban állapítja meg: 
Gondozott jövedelme Térítési díj % ( az intézményi díj  hány 

%-a fizetendő) 

28.500 Ft-ig 65% 

28.501 Ft - 42.750 Ft 70% 

42.751 Ft - 57.000 Ft 75% 

57.001 Ft - 86.000 Ft 80% 

86.000 Ft fölött  95% 

 



 

2008.    ÉVI    PÁLYÁZATOK 

 
 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt A leghátrányosabb helyzetű     

       kistérségek felzárkóztatásának támogatása című (LEKI) pályázat 

 

A pályázatból a Művelődési Házban vizesblokkot szeretnénk kialakítani. 

 

Értény Község Önkormányzata a 2008. évre 1.758.822 Ft-ot használhat fel pályázati 

forrásból, amelyhez a 20%-os önerő összege   439.705 Ft, így összesen 2.198.527 Ft áll 

rendelkezésünkre a megvalósításhoz. 

 

 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt a területi kiegyenlítést szolgáló  

      önkormányzati fejlesztések (HÖF TEKI) pályázat 

 

 A pályázatból a régi iskola épület környékének a parkosítását tervezzük megvalósítani. 

 

Értény Község Önkormányzata a 2008. évre 1.530.524 Ft-ot használhat fel ebből a 

forrásból, amelyhez a 20%-os önerő összege 382.631 Ft, így összesen 1.913.155 Ft-ot lehet 

felhasználni. 

 

 A 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet alapján Értény-Koppányszántó Községek 

Körjegyzősége értényi és koppányszántói irodáinak tárgyi feltételeinek javítására 

pályázat  

 

A pályázati forrásból szeretnénk az értényi önkormányzat hivatalát akadálymentesíteni, 

nyílászáróit kicserélni amelynek össz költségvetése 6.621.577 Ft, illetve fénymásolót 

amelynek ára 500.000 Ft és számítógép konfigurációt vásárolni 350.000 Ft értékben. A 

beruházás értéke összesen 7.471.577. 

 

A pályázati forrásból az alábbiakat szeretnénk megvalósítani a koppányszántói irodánál: 1 

db fénymásoló, 1 db számítógép konfiguráció vásárlása, valamint az önkormányzat 

hivatalának akadálymentesítése. 

 

 „Fókuszban a közművelődés” című pályázat 

 
A pályázattal hármas célunk van: 

1. Roma nap szervezése  

2. Iskolai szorgalmi idő alatt a roma gyerekek számára Ki Mit Tud szervezése  

3. A helyi roma tánccsoport rendezvényeken való részvételének támogatása 

 

A támogatási igényünk 1.490.000 Ft. Településünk 1.000 fő alatti, így a pályázati kiírás 

szerint önrész kötelezettsége nincs Önkormányzatunknak, de természetesen a támogatás 

pozitív elbírálása esetén a különböző rendezvényekhez összesen 223.500 Ft-al, (15 %-al) 

hozzájárul.  

 

 A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárához  

a fenti rendezvény sorozat lebonyolításához egy nagyméretű sátor vásárlására nyújtottunk 

be pályázatot, melynek költsége 400.000 Ft. A pályázatnak önereje nincs. 

 

 

 

 
 



 

ISMERETLEN      ISMERŐS   

 
Talán kevesen tudják a faluban, hogy Orsós Istvánné Keresztesi Anikó gyermek verseket ír. 

Megkérdtük hogy pár mondatban mutatkozzon be és ossza meg az olvasókkal élményeit. 

 

„ Talán nem is kell bemutatkoznom, hiszen már régóta Értényben élek, itt mentem férjhez, itt 

alapítottam családot. Három gyermekünk van, akik közül ketten iskolába járnak, a harmadik most 

született. Munkám során több házban is megfordultam, hiszen a házi segítség nyújtás keretében 

sok embert megismerhettem, akikkel jó kapcsolatot alakítottam ki. 

Már gyermekkoromban is foglalkoztatott az írás, de komolyabban 2002. óta írok gyermek 

verseket. Eleinte csak a saját szórakoztatásomra, de az édesanyám rábeszélt, hogy küldjem el őket 

egy kiadóhoz. A Debrecenben lévő Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. válaszolt is 

megkeresésemre. Ígéretesnek tartották verseimet, ezért arra kértek, további írásaimat is küldjem el 

nekik. Azóta tartom velük a kapcsolatot. 

 

2007. januárban kaptam egy ajánlatot, hogy 6 db versemet szeretnék 

megjelentetni egy gyűjteményes kötetben, ami aztán 2007. szeptemberében 

meg is jelent, címe: Évnyitótól évzáróig. Azóta egy másik kötetben is 

olvashatóak verseim, melynek címe: Álommanók jönnek. Ez egy nagyon 

szép színes, rajzos verses könyv. 

 

 

Nagyon örülök, hogy tetszenek a verseim, és ma már nagyközönség is 

olvashatja őket, nem csak otthon mesélem gyermekeimnek.” 

 

 

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

NŐNAP 
 

Március 7-én az Önkormányzat megtisztelte a falu idős és fiatal női lakosságát azzal, hogy 

vendégművészeket hozott a Kultúrházba. 

Ezen a nőnapi ünnepélyen gyönyörű dallamokat hallgathattunk a nők dicséretére a szép hangú 

Bukucs Rózsa és Rózsa Tibor kaposvári művészek előadásában.  

Mindenki kellemes élménnyel távozott a műsor után.     

           

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

TÁRSADALMI MUNKÁVAL SZÉPÜL A FALU 

 

Március végén az Önkormányzat társadalmi munkát szervezett a településen, ahol az Ifjúsági Ház 

előtti kerítés elbontására került sor. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 

részt vettek a munkában 

 

 

 

 

 

 

Továbbá köszönjük Ignácz László vállalkozó 

szellemű fiatalembernek,  aki a budavári 

lakosok segítségével önszorgalomból 

felújították a keresztet. Lemosták, lefestették, hogy újból régi formájában 

díszítse környezetünket. 

Több ilyen példára lenne szüksége a településnek, hogy kicsi falunk 

megújuljon, szépüljön.   



 

ÚJRA ISKOLÁBA JÁRUNK 
 

2008. január 14-vel felnőtt oktatás indult az Ifjúsági Ház nagytermében. Azon felnőttek, akik 

iskolás koruk idején valamilyen oknál fogva nem fejezték be a 8. osztályt, most lehetőségük nyílt 

az általános iskola befejezésére. Uniós támogatás teszi mindezt lehetővé. 

Az iskola megkezdése után 2 héttel szintvizsgált tettek, akiknek a 6. osztálya sem volt meg. április 

8-án volt a hetedikes vizsga. 15 tanuló vizsgázott több-kevesebb sikerrel. 3 tanuló Rőth Rudolfné, 

Orsós Lászlóné és Orsós István külön vizsgaelnöki dicséretet kapott a szóbeli vizsgájáért. Minden 

szóbeli és írásbeli vizsgája ötösre sikerült Rőth Rudolfnénak és Keresztesi Dénesnek. 

Mint tanítójuk én is gratulálok mindegyiküknek. 

Most a nyolcadikos anyaggal készülünk a vizsgára, ami ugyancsak nehéznek tűnik. 

Szorgalmat és kitartást kívánok mindenkinek.                              

       Simon Ferencné 

                                                                                                        ny. pedagógus 

 

                                                                                                       

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

 

GITÁROS  KERESZTÚT 

 
Tavaly húsvét előtti nagypénteken hallhattuk, láthattuk először  a tamási iskolások által bemutatott 

gitáros keresztutat, mely Jézus útját mutatta be a keresztre feszítésig. Most nagyszerdán újból 

részesei lehettünk immár másodszor ennek az élménynek. Akik az idén először vettek részt ezen, 

nagy tetszéssel nyilatkoztak róla. A polgármester úr köszönetnyilvánításában kifejezte, hogy 

szeretné, ha ez már hagyománnyá válna. 

Köszönet a gyerekeket betanító nevelőnek, a résztvevő gyerekeknek, akik nagy örömmel vettek 

részt az ünnepség utáni vendéglátásban, melynek az Ifjúsági Ház adott helyet. Ugyancsak köszönet 

illeti mindazokat, akik hozzájárultak a vendéglátáshoz, a gyerekek utaztatásához, valamint 

köszönet Prépost Úrnak, aki lelkesen részt vett ezen a szép ünnepségen. 

 

         Simon Ferencné 

          ny. pedagógus  

 

 

 

 



 

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM FELNŐTTEKNEK 

 
 

 

2008. tavaszán UNIÓS pályázat segítségével egy számítógépes tanfolyam indult, mely a Tamási 

Vályi Péter Szakképző Iskola szervezésében kerül megvalósításra. 

A 20 fő vállalkozó szellemű felnőtt nagy lelkesedéssel  kezdte meg tanulmányait. Mára már sajnos 

lecsappant a létszám, de a kitartásnak meg lesz az eredménye.  

Két csoportban folytatják tanulmányaikat, egyikben a kezdők, másikban pedig a haladók sajátítják 

el a számítógép kezelés csínját-bínját.  

Hetente két-két alkalommal van oktatás, melyre az Önkormányzat kis busza szállítja a 

résztvevőket.  

Az elkövetkező vizsgákhoz mindenkinek sok szerencsét kívánunk. 

 

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

 

 

 

MEGNYÍLT AZ IFJÚSÁGI HÁZ 

 

 
Községünkben 2008. február 9-én megnyílt az Ifjúsági 

Ház, mely szeretettel várja a kikapcsolódásra és 

szórakozásra vágyó fiatalokat. A fiatalok nagy 

lelkesedéssel vették birtokukba új „otthonukat”, ahol 

nagyon jól érzik magukat. Ezt az is jelzi, hogy naponta 

15-20 gyermek fordul meg. 

A helyiségben jelenleg négy darab számítógép van, 

melyek egyaránt internet hozzáférést is biztosítanak, 

továbbá televízió, házimozi, csocsóasztal, ping-pong     

                                                                       asztal, darts teszi érdekessé a szabadidő eltöltését.  

 

Nyitva tartás: hétfőtől-szerdáig 15 órától - 19 óráig, pénteken és szombaton: 14 órától - 20 óráig. 

Alsó osztályos tanulók pénteken és szombaton 18 óráig tartózkodhatnak a Klubban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

Május első vasárnapja,  

   

ANYÁK NAPJA  

Köszöntsük mi is sok szeretettel, tiszta szívvel az édesanyákat, és köszönjük meg nekik a 

gondoskodást, az aggodalommal átvirrasztott éjszakákat, és kérjük a Mindenható Isten bőséges 

áldását életük minden napjára. 

 

 
 

 
Keresztesi Anikó:                                                             Keresztesi Anikó: 

                Anyák napjára                                                           Köszönöm 

 

Május vasárnapján nyíló,               Amikor még kicsi voltam, 

harmatcseppes rózsabimbó.  Azt sem tudtam, hogyan mondjam, 

Legszebb szálát leszedem,   Hogyan mondjam, hogy mutassam, 

Kis kezembe beviszem.  Szereteted hogy háláljam. 

Édesanyámat köszönti,  De most már nagyobb vagyok, 

Szeretettel adom néki.  Okosabban gondolkodom. 

Köszönöm a gondozást,  S azért, amit Tőled kapok, 

Törődést és ápolást.                Cserébe én mit adhatok? 

Kívánok én szeretetet,     Szeretetet, köszönetet. 

Boldogságot, egészséget!     Ennél többet nem is lehet. 

        Úgy élem az életemet, 

     Ahogy tanítottál engemet. 

     Hogy mindig büszke lehess rám. 

     Köszönöm Drága Édesanyám! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe 

is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A Biblia 

szerint Jézus – nagypénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. 

Áldozatával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál 

felett. Az eredetileg zsidó ünnep (héberül pészah) az egyiptomi fogságból való szabadulás 

ünnepe volt. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi 

ünnepekkel is, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. 

 

 

 

 
 

 

A húsvéthoz kapcsolódva pünkösd is mozgóünnep, amely május 10-e és június 13-a közé 

esik. Az ünnep elnevezése a görög pentekosztész, azaz "ötvenedik" szóból származik, ugyanis 

ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik.  

Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus 

mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. 

  

 Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi 

tanítványok közösen ünnepelték pünkösdöt. Hirtelen hatalmas szél 

támadt, amely betöltötte az egész házat, ahol összegyűltek. Majd lángnyelvek jelentek meg, 

melyet szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre: megteltek Szentlélekkel. Ezután különféle 

nyelveken kezdtek el beszélni, ahogy a Lélek adta neki, hogy szóljanak. A Jeruzsálemben 

tartózkodók meglepve tapasztalták, hogy amit az apostolok mondanak, ki-ki a maga nyelvén 

megérti. Előállott Szent Péter és prédikálni kezdett. Sokan megértették beszédét, és belőlük 

alakultak az első keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is. 

  

A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. 

Ilyenek például: Májusfa állítás, Pünkösdi király, királyné 

választás, Tavaszköszöntés, Pünkösdölés, Törökbasázás, 

Borzakirály, Rabjárás, Csíksomlyói búcsú.  

 

A pünkösd szimbóluma a pünkösdi rózsa is, amely több 

színben is virít a kertekben. 
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