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Hárs László: Levél az erdőből

Az erdőből egy levelet
hozott a posta reggel,
egy száraz tölgyfalevelet,
néhány sor zöld
szöveggel.
az állt rajta, hogy
eljött az ősz,
a nyáridőnek vége,
most már a néma télre
vár
az erdő és vidéke.

A mackó barlangjába
bújt,
elköltöztek a fecskék,
a tisztásokon zöld
füvét
lerágták mind a
kecskék,
nem hegedül a
zenekar;
nagy most a tücskök
gondja;
és új divatú kalapot
nem visel már gomba.

Szétosztotta a
körtefa
a fanyar vackort
régen,

nincsen levél a
bokrokon,
és pitypang sincs a
réten.

Minden lakó
elrejtezett,
üres az erdő, árva.
S a szélső fán egy
tábla lóg:
"Téli szünet van,
zárva."

ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI PÁLYÁZATAI
A 2008. évben Értény Község Önkormányzata 8 pályázatot nyújtott be, melyből ezidáig 7
pályázat elbírálásra került. Ebből egyet sajnos elutasítottak, de 6 esetben kedvező döntés
született.
1. „A fókuszban a közművelődés” című pályázat keretében nyár végén megrendezésre
került a falunap és romanap. A rendezvény lebonyolítására 500.000 Ft-ot kaptunk.
2. A fókuszban a közművelődés elnevezésű romák hagyományainak megőrzését célzó
rendezvény lebonyolításához nyertünk 400.000 Ft-ot, melyből 2 db sátrat vásároltunk.
3. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt a területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati fejlesztések (HÖF TEKI) pályázat: Régi iskolaépület udvarának
parkosítása:
Szintén kedvezően bírálták el pályázatunkat, ahol 1.530.524 Ft-ot nyertünk, az önerő 382.631
Ft. A parkosítási munkálatokat befejeztük.
4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt A leghátrányosabb helyzetű
kistérségek felzárkóztatásának támogatása című (LEKI) pályázat: Művelődési házban
vizes blokk kialakítása, bejárati ajtó cseréje:
A beruházásra 1.758.822 Ft-ot nyertünk, az önerő 439.705 Ft. A munkálatok ebben a
hónapban befejeződtek

.
5. Értény-Koppányszántó Községek Körjegyzősége értényi és koppányszántói irodáinak
tárgyi feltételeinek javítására pályázat:
A pályázaton 2.350.000 Ft-ot nyertünk, az önerő 235.00 Ft. A kapott pénzen kicseréljük az
önkormányzati hivatal ablakait, valamint egy ajtót. Ezen felül gépek, berendezések
vásárlására is sor kerül.
6. LEKI II. Idősek Klubja akadálymentesítése: A megvalósításra 2.560.000 Ft-ot kaptunk,
az önerő: 640.000 Ft. Ebből a pénzből kicseréljük az ÖNO bejárati ajtaját, valamint egy
rámpát építünk, amely lehetővé teszi, hogy a mozgáskorlátozottak is bejuthassanak az
épületbe.
„Neked lehetőség, nekünk kihívás” című pályázatunk sajnos nem nyert. Ennek keretében az
óvoda hátsó udvarának elegyengetése, rendbetétele lett volna a feladat, majd egy focipálya
kialakítására került volna sor.
Egy pályázatunk még elbírálás alatt áll:
1. Bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztési a
leghátrányosabb kistérségben (óvoda bővítése):
A fenti célra 41.855.575 Ft-ra pályáztunk. Kedvező elbírálás esetén az óvoda épületében
kialakítanánk még egy csoportszobát és öltözőt, így minden óvodáskorú gyermeket fel
tudnánk venni az intézménybe, nem kellene a kicsiknek vidékre utazni. Amennyiben a fenti
pályázatunkat elfogadnák, még egy tornaszoba építésére is sor kerülne az óvoda épületéhez
hozzáépítve.
Az önkormányzat konyhája, amely jelenleg az óvoda épültében működik, terveink szerint
átkerülne a régi iskola épületébe, ahol egy nagyobb és korszerűbb konyha kerülne
kialakításra. Továbbá kialakításra kerülne egy ebédlő, ahol a gyerekek valamint a helyben
étkezni szándékozók kultúrált körülmények között tudnák elfogyasztani ebédjüket.

Pályázati segítséggel 2008. augusztus 16-án megrendeztük a falunapot és romanapot.
Rendezvényünk Ékes László elszármazott értényi pedagógus,
újságíró által a településnek ajándékozott évszázadok emlékfájának
avatásával kezdődött. Az emlékfa motívumai az „értényiség”
összetevőit jelképezik, olyan értékeket, mint a hétköznapok
hősiessége, a tudomány, a gazdag népi kultúra, a föld eltartó ereje.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Ékes Lászlónak, hogy az
évszázadok fáját elhozta szülőfalujába, Értény község lakosságának.
A délutáni színes kulturális műsorok közül mindenki megtalálhatta a
számára tetszőt.
A helybeli óvodások nagy izgalommal gyakorolták produkciójukat,
melynek meg is volt az eredménye. A szomszédos koppányszántói és értényi fiatalok is
vidám, modern táncot adtak elő, Bognár Nikolett slágereket énekelt.

A romanap alkalmával több település roma hagyományait ápoló tánccsoport is fellépett nagy
sikerrel.
Babodi Tibor értényi születésű énekes partnerével szintén osztatlan sikert aratott.

Természetesen a falubeliek a helyi „Vadrózsa” roma táncegyüttes fellépésének örültek a
legjobban.

A vidám napot Kredenc együttes műsora, tűzijáték, valamint utcabál zárta.

HÍREINK, TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük a község lakosságát, hogy 2008. október 29-én szerdán a településen vízhálózat
mosás lesz.
*************************************************************************
EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN
A Magyar Posta az idén is útnak indította nőgyógyászati
szűrőkamionját, hogy ismét nők százainak vigye házhoz a
méhnyak rákszűrés lehetőségét. A mobil szűrőállomás
működtetése a Magyar Posta egyedülálló vállalkozása,
amely jelzi társadalmi elkötelezettségét. Tájékoztatjuk a
község női lakosságát, hogy a szűrőkamion 2008. október
31-én pénteken érkezik falunkba.
Egy nőgyógyász ( Dr. Kapolya Gábor ) és egy asszisztensnő dolgozik, akik
egyszerhasználatos eszközöket használnak.
A gépjárműben váróhelyiség is van, rossz idő esetén ott is lehet várakozni.
A nőknek TAJ számot és személyi igazolványt szükséges magukkal vinni.
A szűrések eredményeit minden esetben mindenkinek a saját címére kipostázzák.
A vizsgálaton való részvételt 40 év feletti nők részére különösen ajánljuk.
Mivel a szűrésen való részvételi szándékot jelezni kell, ezért aki részt kíván venni, azt Kiss
Zsigmondné védőnőnek vagy Kakucs Gyöngyi Erzsébet házi beteg ápolónak előre be kell
jelenteni.

GYÁSZHÍR
Sajnálattal tudatjuk mindenkivel, akik ismerték, hogy 2008. júliusában
hosszan tartó betegség után eltávozott közülünk Hadaró Sándor, aki 1991től 1995-ig Önkormányzatunk jegyzője volt, de régebbről is
emlékezhetnek rá, mivel a közös tanács idején a Nagykónyi hivatalban
dogozott és Ő intézte a szociális és gyámügyeket Értény községben is.
Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte és próbált mindenki segítéségre
lenni.
Ezúton búcsúzunk tőle. Nyugodjon békében!
***************************************************************************
A TEMETŐRŐL
Tisztelettel kérjük a község lakosságát, hogy a temetőben a sírok tisztítása során
keletkezett hulladékot a kijelölt hulladéklerakó helyekre tegyék, ahonnan elszállításra
kerül. Kérünk mindenkit, hogy a sírok körül ne ültessenek nagy terjedelmű növényeket,
mert ezzel akadályozzák a közlekedést. A vízelvezetéseket is úgy kell kialakítani, hogy
azzal ne ártsanak a szomszédos sírnak.
Köszönjük szépen azoknak az embereknek a munkáját, akik részt vettek temetőnk
szebbé tételében.
Csak közös összefogással tudunk rendet tartani, ezért kérjük ügyeljenek arra, hogy
halottaink is tiszta környezetben nyugodhassanak.
***************************************************************************

AJÁNDÉK TELEPÜLÉSÜNKNEK
A nyáron meglátogattak bennünket holland barátaink, akik eddig
több alkalommal használt ruhát hoztak a lakosságnak. Idén nagyobb
meglepetés ért bennünket, hiszen egy kamionnyi bútort, játékot,
gépet, berendezéseket, ruhát adományoztak, melyeket holland
települések polgármesterei ajánlottak fel részünkre.
Többek között megújult a tanácskozó terem, ahova egy szép
körasztalt helyeztünk el, új székekkel.
A Művelődési Házban is megújultak a székek, az óvodához udvari
játékok kerültek kihelyezésre, melyeket a polgármesterek saját
kezűleg ástak le.
Az ajándékon felül egy 400.000 Ft értékű
készpénz csekket is adományoztak az
Önkormányzatnak, mely összeget pályázati
önrész fedezésére használjuk fel.
Közhasznú munkásaink is részesültek a gépekből, hiszen egy avar
összetakarító gépet, fűnyírót, valamint bozótvágót hoztak.
A sok szép ajándékot egy vacsorával köszöntünk meg barátainknak.
***************************************************************************
ISMÉT MEGÚJULT EGY KERESZT
A temetőhöz vezető út mellett a nyár folyamán társadalmi munkában ismét felújítottak egy
keresztet.
Nagyon örülünk, hogy a nyár eleji kezdeményezést példa követte, ezáltal
ismét szebb lett egy műemlékünk.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy elkészült a település Helyi építészeti
értékek védelméről szóló rendelete, melyben a Képviselő-testület
rendelkezett a közigazgatási területén lévő védetté nyilvánított helyi
értékekről, melyekbe beletartoznak a közterületen lévő feszületek, a Petőfi
utca feletti kálvária, valamint a Béke téren lévő stációk, szobor, feszület és
golgota.
***************************************************************************
NÉVNAPI KÖSZÖNTŐ
A Nyugdíjas Klubban minden névnapon felköszöntik egymást az idősek. Van aki saját kis
szerzeménnyel kedveskedik társának. Most a Szabadság utcában élő Kovács Istvánné versét
tesszük közzé:
„A fő utcán áll egy kis ház,
Reá az Úrnak szeme vigyáz.
Kérjük a jó Istent óvjon, védjen téged.
Utadon mindig virág nyíljon,
Két szemedből könny sose hulljon.

Életedben legyen százmillió szép nap
A nap is fényesen ragyog,
Mindenki azt suttogja:
Boldog névnapot!”

Orsós Zoltán Értény, Petőfi u. 178. sz. alatti lakos azzal büszkélkedhet, hogy idén nyáron
tagja volt annak a fociválogatottnak, akik képviselték Magyarországot a nagypályás Roma
Futballválogatottak Európa Bajnokságán, amely sportesemény Angliában Manchesterben
került megrendezésre.
Orsós Zoltánt először is arról kérdeztük, hogy is került be a csapatba, majd megkértük
meséljen a Bajnokságról.
Már két éve atletizáltam Dombóváron és az edzőm ajánlott be a foci válogatott
edzőjének, aki elhívott az edzőtáborba, ahol kiválogatták a játékosokat, így én is bekerültem a
csapatba. A válogatottban az ország minden részéről vannak társaim, többek közt Komlóról,
Budapestről, Kiskunfélegyházáról, Tatabányáról, Balatonfüzfőről.
Ezen a bajnokságon Lengyelország, Anglia, Hollandia, Németország,
Portugália, Franciaország és Svédország válogatottjával mérkőztünk, ahol
is Lengyelország és Hollandia előtt az első helyen végzett Magyarország.
A döntőt a lengyelekkel játszottuk a híres Ort Refordi Stadionban.
Nagyon örülök, hogy ezen a tornán részt vehettem és nem is akármilyen
eredménnyel.
Büszkék vagyunk az aranyéremre és hogy a magyar válogatott a dobogó
legfelső fokán hallgathatta meg a Himnuszt.
Mi is nagyon örülünk és büszkék vagyunk, hogy kis falunkban ilyen aranylábú focisták is
születnek. Szívből gratulálunk Zoli és további eredményes sportolást kívánunk Neked.
***************************************************************************

2008. október 18-án szombaton ismét bebizonyosodott, hogy összefogással tudjuk csak
széppé tenni kis falunkat.
A nap folyamán több száz cserjét, bokrot, fát ültettek el a vállalkozó szellemű értényiek
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik részt vettek a régi iskolaépület udvarának
parkosításában.
Kérünk mindenit, hogy az elkészült parkra vigyázzunk, óvjuk meg, hogy a jövőben minél
szebbé tehessük környezetünket.

MÚLTIDÉZŐ
1993. év szüreti felvonulásának kisbírói köszöntője
Hétköznapok Értényben
A lakosságunk örömére, nehézségek ellenére
Bevezették a vizet, fizettek érte sok ezreket.
Sajnos a víz fogyasztását mérik órával,
Ezért egyesek az utcáról hordják kannával
* --------------------* ---------------------- *
A nyári nagy melegben kigyulladt a szalma,
Nem volt ki oltsa, szaladtak a hivatalba.
Rohant a két kőműves meg e jegyző,
A tűz terjedését megelőzendő.
A tüzet nagy iramban oltva,
Ki is égett a cipőjük talpa.
Mire a tűzoltók megjöttek,
Addigra az oltással végeztek
* ---------------------------* ---------------- *
Némely legény a faluban kerüli a munkát,
De nem veti meg a tojásos sonkát.
A zugkocsmárosok borával öntözi a torkát,
A ilyenkor földhöz verdesi ivó cimboráját.


----------------------* --------------------- *
Az alvilág hírei

A polgárőrök szeme biztosan csukva volt,
Mikor a faluból kiloptak két kis motort.
A motorok gazdái felfortyanva ezen,
Nyomozásba kezdtek a biztos urak helyett.
A motorok kutatásának lett is eredménye,
Megkerült az egyik teljesen szétszedve.
De nem ez az egy eset történt itt Értényben,
Volt még hasonló egész esztendőben.
Hiányzott az ebédhez sonka, hagyma, krumpli,
Elment hát a határba mindezt összelopni.
Hiába keresték pár óra múlva,
Mert addigra a lábast kinyalta a kutya.
Hogy a TSZ se maradjon ki a sorból,
Kiloptak vagy 8 malacot az ólból.
Elindult a rendőrség a forró nyomon,
Meg is került a sok malac még azon a napon.
* ------------ * --------------------- * -----------

Esős időben lassan jár a posta,
Mert a sáros járdán sokat csúszkál Annuska
Ezért a polgármesteri hivatalt gyakran
ostromolja,
Hogy köves út és járda legyen a faluban
* ----------------------- * ------------------- *
Mit lát egy vendég ki betér Érténybe?
Felújított templom tárul elébe,
A hivatalt kívül-belül ujjá varázsolták,
A kultúrának házát is most tatarozzák.
Új óvodába járhatnak a legkisebbek,
Mert a régi már nem felelet meg a
követelményeknek
Emléket állít a falú népe a hőseinek,
Háláját leróva márványkőbe vésve.
* ---------------------- * ------------------- *

Egy szegény értényi legény panasza
Folt hátán folt, új kabátom sosem volt,
Szegény gyerek vagyok ám,
Hubertus a pajtikám.
A segélyem elfogyott,
A Szalai többet nem adott.
A piám is elfogyott,
Rózsikámtól hitelbe már nem kapok.
Így hát Hubertus egyetlen pajtásom,
Búcsúzásul az Isten áldjon.

