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MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA

ANYÁKNAPJA
Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte is) először kapcsolatba
kerülünk, és akivel ez a láthatatlan kötelék megmarad egész életünkben.
Ő az, akihez örömünkkel, bánatunkkal fordulhatunk.
Ő az egyetlen aki mindvégig feltétel nélkül szeret, aki számára mindig mi,
a gyerekei vagyunk a legfontosabbak, akárhány évesek legyünk is.
Ő tartotta, és tartja ma is össze a családot, jelenléte, gondoskodása életünk része.
Ő az aki aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, akihez mindig visszatérhetünk, és
aki mindent megbocsát.
Jó anyámnak
Jó anyámnak két kezére
Csókjaimat hintem én,
Ezzel a két dolgos kézzel,
Áldd az Isten amíg él,
Jó anyámnak két kezét,
Álld meg Isten jó szívét,
Két kezét, jó szívét,
Áldd meg Isten amíg él,
Amíg él.
Ez a két kéz estenként
Hogyha gond, bú, baj elér,
Elsimítja homlokodról
A búbánat fellegét.
Jó anyámnak két kezét,
Áldd meg Isten jó szívét.
Két kezét, jó szívét,
Álld meg Isten amíg él,
Amíg él.

Szeresd
édesanyádat
Ő az, aki halkan
Bölcsőd fölé hajol,
Ő az, aki neked
Altató dalt dalol.
Megmosdat, megfürdet
Megfésül szépen,
Tündér mesét mond
Lágy téli estéken.
Amikor beteg vagy
Ő az, aki ápol,
Két szemében mennyi
Aggódás, gond lángol.
Ő az, aki mindig
Imádkozik érted
Nincs, óh nincs határa
Nagy szeretetének.
Tele van a lelke
Érted égő fénnyel,
Ne bántsd meg őt soha
Engedetlenséggel.

Az ünnepeket a gyerekek mindig nagy
izgalommal várják. Így történt ez
húsvétkor is. Tanultunk dalokat, verseket,
ezzel várva a nyuszikát.
A várakozás láza, öröme már előző héten érezhető volt. Nehezen
teltek a napok.
Szerda reggel a feszültség már a tetőfokára hágott. Tízórai után
kikukkantottunk az udvarra, hogy hol szedhetnénk füvet, s a gyerekek rögtön felfedezték a
fűben a játékokat, melyet a nyuszika csempészett az udvarra. Volt ám öröm.
A terembe érve mindjárt nekiláttunk a kicsomagolásnak és az önfeledt játéknak. Mindenki
kapott még egy kis csomagocskát is a nyuszitól. Az érkező szülőknek boldogan mesélték,
hogy mi mindent kaptak. Jó volt látni a sok boldog arcot.
Minden év legszebb vasárnapja az anyák napja. Ilyenkor, mi felnőttek is már napokkal előbb
felidézünk sok-sok emléket, készülünk rá, hogy mit is mondjunk, érzéseinket hogyan, milyen
szavakkal fejezzük ki édesanyánknak a gyermekek köszöntőjét idézve:
„Anyuka, én gézengúz vagyok,
Ám szemed biztatóan rám ragyog.
Mert sokat törődtél én velem,
Hallgasd meg köszönő énekem.”

A versek szavait mi érezzük igazán, a gyerekek csak a meghatottságot, könnycseppeket látják.
Az édesanyánknak jól esik a köszöntés, megemlékezés, egy szál virág, de jól tudják, hogy a
hétköznapokban is ugyanúgy szeretjük őket, gondolunk rájuk és hálásak vagyunk nekik
mindenért.
Isten éltessen minden édesanyát, adjon erőt, egészséget, hogy öröme teljék gyermekeikben,
unokáikban.
Május 9-én szombaton reggel kirándulni indultunk Veszprémbe az állatkertbe.
A szervezkedés alatt a gyermekek tele voltak kérdésekkel, hogy vajon milyen állatokat
láthatunk majd. A várakozás felül múlt mindent. A környezet csodálatos, tisztaság, rend
mindenütt. A hatalmas területen volt látnivaló bőven. Majmok, zebra, puputeve, orrszarvú,
medvék, őzek, szarvasok, oroszlán, tigris, borz és sok-sok féle madár. A parkban két játszótér
várta a gyermekeket, de lehetett pihenni a padokon annak, aki elfáradt.
Csodálatos élmény, bárkinek ajánljuk. Fáradtan, de jól eső érzéssel érkeztünk haza.
Köszönjük Értény Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának segítségét, hogy anyagi
támogatásával ezt a kirándulást számunkra lehetővé tették.
Cecei Istvánné
óvodapedagógus

„ Virágeső hulljon reád …”
Már hagyománnyá vált, hogy a nőnapi ünnep a falu összes lányának,
asszonyának közös köszöntése. Ebben az évben is így történt a
kultúrházban.
A polgármesteri köszöntő után versek, zenék hangzottak el.
A „Millió rózsaszál” helyett cserepes virágot kaptak az ünnepeltek.
A műsor végén pedig a Vadrózsák tánccsoport szórakoztatta a vendégeket.

A Vadrózsák táncegyüttes a helyi Nőnapi fellépés után területi selejtezőn vett részt Újiregben.
A sok fellépő közül nagy sikerrel jutottak tovább a regionális versenyre mind a csoportos
tánccal, mind a páros tánccal Kollár Judit és Orsós László személyében.
A Dél-dunántúli regionális verseny Kaposfőn rendezték meg. A zsűri elnöke Csóri Daróczi
József volt, aki a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a fellépésről. Az előadást igazi
„színpadi, jól előkészített, kidolgozott” műsorszámnak minősítette. Sajnos a díjazásnál csak
egyetlen csoportot díjaztak a sok közül és ez nem nekünk kedvezett.
Ez kissé kedvét szegte mindenkinek, de ennek ellenére további fellépésekre számítunk.

- „ Úgy szeretném meghálálni … „
A hagyományos megemlékezés az idén is két részletben történt. Délelőtt a templomban egy
kisebb csoport részvételével köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. Záró számként
Varga Miklós „Miatyánk”-ja zengte be a templomot, melyet néma csendben és könnyekkel a
szemében hallgatott mindenki.
Délután az óvodások műsorával kezdődött az ünnepély. Az óvónő és a dajkák irányításával
mondták el az apróságok köszöntőiket virággal a kezükben.
Utána az iskolások léptek színpadra. Muzár Tünde szép köszöntője hangzott el először.
Ötvennégy tanuló négy blokkban állt fel. Közte egy-egy zeneszám hangzott el. Az utolsó
blokk fellépését Rauch gyula vezette be és ő zárta le megemlékezve a már köztünk nem élő
nagymamákra és édesanyákra. A gyertyagyújtás és Csepregi Éva dala méltóan zárta be a
bensőséges ünnepélyt.

Simon Ferencné
ny. pedagógus
Búcsúzóul!
Kedves nyolcadikosok!
Ballagásotok alkalmából sok sikert és jó egészséget kívánok a nagy
ÉLETBE!
Mécs László idézetével köszöntelek benneteket:
„Előtted a küzdés, előtted a pálya.
Az erőtlen csügged, az erős megállja!”
Aranka néni

2009. február 24-én farsangi mulatságot
tartottunk a Művelődési Házban.
A fiatalabb nemzedék egy kis műsorral
kedveskedett az időseknek.

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

2009. április 1-én egy szép kora tavaszi délután a Klub tagok
mindkét
csoportjának
„Tavaszváró”
összejövetelt
szerveztünk,
melynek
keretében
mindenkit
megvendégeltünk
egy tányér gulyáslevessel és
palacsintával.
A hosszú tél után jól estek az üvegen át betűző nap sugarai,
melyek fénnyel és melegséggel töltötték meg a helyiséget
és a szívünket is egyaránt.
A délutánt közös beszélgetéssel, kártyázással, énekléssel
töltöttük el.
Szabó Istvánné
tagintézmény vezető

Az intézményben már hagyománnyá vált, hogy a klubtagok minden évben ellátogatnak a
Pécsi Nemzeti Színházba.
Az idén a Leányvásár című nagyoperettet nézhetik meg a résztvevők.

Kora tavasszal elkészült az Idősek Klubjának
akadálymentesítése, mely lehetővé teszi, hogy az ott
nyújtott szolgáltatásokat a mozgásukban korlátozott
személyek is igénybe vehetik.
Értény-Koppányszántó
Községek
Körjegyzősége értényi irodájának tárgyi
feltételeinek javítása című pályázaton
nyert pénzből kicseréltük a hivatal
ablakait, belső ajtaját, valamint sor került
az épület akadálymentesítésére.
A támogatásból vásároltunk egy nagyobb
teljesítményű fénymásolót.
A közeljövőben a külső bejárati ajtó
cseréjére is sor fog kerülni.

Önkormányzati pénzből megépült az
orvosi rendelő előtti lépcső, valamint
akadálymentesítése.
A Béke téren a hidak mellé fából
korlátok épültek, melyeket Juhász
Attila és a közcélú munkások készítettek.
Az önkormányzatnak nem tartozik a kötelező feladatai közé, hogy a település temetőjét
rendben tartsa, de ezt mi mégis egy íratlan szabálynak tartjuk, hogy az mindig rendezett és
tiszta legyen.

Az idei évben két sport eseményre is
sor került.
A ping-pong versenyen az
első helyet Ács Csaba,
a második helyet Turi Péter,
a harmadik helyet Drávecz Károly
szerezte meg.
**********************************************************************
A cso-csó bajnokságra 10 csapat jelentkezett, közülük a legjobbnak Horváth László és Hetzer
Gábor alkotta páros bizonyult, akik megszerezték a kupát. A második helyet Orsós Péter és
Orsós Csaba duó, a harmadik helyet pedig Orsós László és Muzár Szabolcs szerezte meg.

Holland barátainknak köszönhetően a focistáink az idei tavasztól már új
felszerelésben játszhatnak.
2009. áprilisában részt vettek a Miklósiban megrendezésre kerülő Horváth
László emlékkupán.
Az idei Koppányvölgye bajnokságra is beneveztek, és minden kupán, melyet a
közeli települések rendeznek, részt fognak venni.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
2008. évben 14 újszülöttnek örülhettek a rokonok: Csonka Szvetlana Vanessza, Orsós Dezső
Dominik, Orsós Gergő, Orsós Bendegúz, Orsós Anasztázia, Orsós Benjamin, Guzmics
Csilla,Bicskei Boglárka, Gyalus Borbála Janka, Orsós Árpád, Orsós Dominik, Horváth Lajos
Károly, Glagola István János, Orsós Katalin Melissza
A szülőknek ezúton gratulálunk!
Házasságkötés sajnos 2008. évben sem történt.
A tavalyi évben 17 embertársunktól kellett elbúcsúznunk: Vincze Jenőné, Zámbó András,
Németh Zoltán, Szedlmayer Antalné, Romek Lajosné, Kispál János Károly,
Kalányos Zsuzsanna, Topán Albertné, Mátyás János, Rózsás István László, Mészáros Gyula,
Liptai Katalin Julianna, Szűcs Józsefné, Illés József, Haszonics Józsefné, Szabó Lajosné,
Mesics János
A hozzátartozóknak ezúton is kifejezzük őszinte részvétünket!

A KÖRJEGYZŐSÉG HIVATALÁNAK MUNKÁJA SZÁMOKBAN
Iktatott ügyiratok száma 2008. évben
Értény
Szociális ügyek
Egészségügyi ig.
Hagyatéki ügyek
Rendsz.
gyermekv.
kedv. való jogos.
Önkormányz. ig.
Adóigazgatás
Egyéb
Összesen

főszám
394
55
38
96

alszám
897
157
120
355

156
142
242
1123

488
367
444
2828

Koppányszántó
főszám
alszám
243
714
7
6
9
63
23
42
158
279
82
801

834
687
328
2674

Határozatok száma 2008. évben:
Határozat
szám
470
55
214

Szociális ügyek
Egészségügyi ig.
Rendsz.
gyermekv.
kedv. való jogos.
Adóigazgatás
Egyéb
Összesen

Évi kivetés
Évi befizetés
Évi befizetés %ban
Múlt évi hátralék
Múlt évi hátralék
befizetése
Hátralék
befizetés %-ban
Összes hátralék
Összes hátralék a
kivetés %-ában

Értény
Fellebbezések
száma
1
-

226
27
992

Koppányszántó
Határozat szám
Fellebbezések
száma
204
1
6
32
-

1

Koppányszántó
Kommunális adó Gépjármű adó
2007
2008
2007
2008
év
év
év
év
828
832
804
910
710
765
781
846
86
92
98
93
223
49

281
193

580
69

480
125

22

69

12

26

270
33

143
17

534
65

419
46

Elkövetett szabálysértések
száma

190
24
456

1
e Ft-ban

Értény
Kommunális adó Gépjármű adó
2007
2008
2007
2008.
év
év
év
év
1.017
989
2.719
2474
743
738
2.114
2163
73
75
78
87
737

717
231

702
121

1166
425

169
23

32

15

36

842
83

722
73

1.186
44

1048
42

Értényben
36

Koppányszántón
12

Képviselő-testületi ülések száma
Koppányszántó

Ülések szám

Zárt ülés

Rendeletek
száma

Határozatok
száma

Helyi Önkormányz.
Kisebbségi Önkorm

16
7

-

13
-

115
28

Értény

Ülések szám

Zárt ülés

Helyi Önkormányz.
Kisebbségi Önkorm

23
6

2
-

Rendeletek
száma
20
-

Határozatok
száma
130
28

Kérjük segítsen, hogy segíthessünk!
Tisztelt Értényi Polgárok!
Egyesületünk immáron több mint egy évtizede végzi tevékenységét. Reméljük, hogy a
Tisztelt Lakosság megelégedésére. Tapasztalatunk, hogy legjobb igyekezetünk ellenére az
Önök segítsége nélkül munkánk nem lehet eredményes. Ezért kérjük az Önök segítéségét
továbbra is, hogy településünk élhető legyen, a közrend- és közbiztonság állapota
megelégedésre szolgáljon. A felhívásunk ezt a célt szolgálja.
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: 06/30/501-9320
06/20/354-3295
06/30/266-9205
74/573-910
Segítségét előre is köszönjük!

Kondor János
Szalai József
Keresztesi Dénes
Tamási Rendőrkapitányság ügyelete
Értényi Polgárőr Egyesület

Településünk biztonsága mindnyájunk érdeke!

