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ISMÉT ELTELT EGY ÉV! 
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Újabb év végéhez érkeztünk, mely alkalomból kicsit megpihenünk és visszatekintünk az 

eredményekre.  

Szokássá vált, hogy év végén jókívánságainkat fejezzük ki közvetlen környezetünknek, 

embertársainknak, akikkel ezen időszak alatt kapcsolatba kerültünk.  

Mi sem teszünk másként - így tettünk tavaly is és tesszük azt ez év végén is. 

2009. évben is igyekeztünk odafigyeléssel, alapossággal kezelni a lakosság problémáit, de 

sajnos a jogszabályokat nem mi hozzuk, mi csak végrehajtó szerv vagyunk. 

Sajnos ma már tudjuk, hogy nehéz év elé nézünk, amely sok türelmet és kitartást követel 

mindenkitől, de ennek ellenére reméljük, hogy 2010-ben is hasonló sikereket könyvelhetünk 

el mindannyian a kölcsönös eredményesség jegyében. 

Ezúton kívánunk minden kedves olvasónknak békés, meghitt karácsonyt és sikerekben 

gazdag, boldog új évet! 

       Értény-Koppányszántó Községek 

Körjegyzőségének dolgozói 

 



„AMEDDIG   IDŐNK    VAN, TEGYÜNK    JÓT!” 
 

IDŐSEK NAPJA 

 

„A homokóra szemecskéi feltarthatatlanul peregnek fiatalnak is és öregnek is, és halkan 

figyelmeztetnek: Amit tenni akarsz, tedd meg hamar! Mert van még tennivalód! 

Amíg lélegzel, amíg erőd van, amíg a földön élsz, feladatod is van. 

Szolgálhatsz még csendben, elrejtetten, élhetsz Istenednek, élhetsz embertársaidnak. 

Alkalmat kereshetsz arra, hogy örömet szerezz, szerethetsz és dicsőítheted Jézus nevét. 

Ameddig időnk van, tegyünk jót!” 

 

Ezzel a bevezető szöveggel köszöntötte Szabó Istvánné az Idősek 

Klubjának vezetője az egybegyűlteket a Kultúrházban. Ezután műsorral 

kedveskedtek az óvodások, általános iskolások és gimnazisták. Meleg 

szavakkal üdvözölte Máj Zoltán polgármester a legidősebb jelenlevő 

személyt, Drávecz Józsefné Piroska nénit és virágcsokrot nyújtott át 

neki. 

Gyertyagyújtással és zenével emlékeztek meg az elhunyt idős 

emberekre. 

Bognár Nikolett kedves dallamokat idézett fel. A műsor után hosszas 

beszélgetés, zenehallgatás mellett fogyasztották el az idős emberek a süteményeket, üdítőket 

és akiknek kedve támadt táncra is perdülhetett. 

 

        Simon Ferencné 

         ny. pedagógus 

 

Jótékonysági Alapítványi Bál 
 

Az idén is sor került a Nagykónyi Általános Iskola által megrendezett jótékonysági 

alapítványi bálra, ahol gyermekeink színvonalas műsorral szórakoztatták vendégeinket. 

Köszönjük a pedagógusoknak, hogy ebben az évben is ellátogattak településünkre, ahol 

bemutathatták, hogy milyen ügyesek is az értényi gyermekek. 

 

 

A Vadrózsák   jelentik 
 

A nyár folyamán falunapokon, romanapokon és Ki mit tudokon vettek részt a tánccsoport 

tagjai. Legjelentősebb események: Ki mit tud országos területi vetélkedője Dombóváron, ahol 

30 fellépő közül egy első díjat hozott el szólótánc kategóriában Kollár Judit és Orsós László. 

Második helyezést csoportos tánc kategóriában Orsós Lajos, Orsós József, Horváth László és 

Orsós László kapott. 

Minden fellépést nagy elismerés követett, ezek közül is a legjelentősebb Kakasdon a 

Hagyományőrző napon való részvételt. A székely és sváb fellépők között egyetlen cigány 

tánccsoportként szerepeltek. A siker fergeteges volt, már több meghívást kaptak ott a jövő 

évre is. 

 

 

    Simon Ferencné 

      ny. pedagógus 

 

 
 



„… VÍGAN INTEGETNEK AZ ÓVODÁS 
GYEREKEK…” 

 

Első alkalommal írok beszámolót az értényi óvoda életéről, hisz augusztus 1-től vagyok az 

intézmény új óvodapedagógusa és vezetője.  

Fenyő Andreának hívnak, 36 éves leszek, két gyermekem van: Gábor és Benjámin. 12 éves 

nagyfiam a gimnázium 6. osztályába jár, 19 hónapos Benikém pedig bölcsődés Tamásiban. 

Jelenleg én is ott élek párommal, akivel két éve költöztünk haza Kaposvárról. Ott is óvodában 

dolgoztam, 15 éve vagyok óvodapedagógus, és tanítói képesítésemet is abban hasznosítom, 

hogy céltudatosan készíthessem fel az ovisokat az iskolai életre. 

Mióta itt dolgozom, sok esemény történt az óvodában. 

Munkánkat leginkább meghatározó első ünnepünk, 

szeptember 21-én volt, ekkor hivatalosan is birtokba 

vehettük az épület új szárnyát, így két csoportra bővült 

intézményünk.  

A középső és 

nagycsoportos korúak - 

pillanatnyilag 21-en - az 

új szobában 

tevékenykednek Cecei Istvánné – Zsuzsi nénivel és 

Gelencsér Györgyné Irénke nénivel -. A picik (3-4 évesek) 

pedig a kissé átrendezett régi épületben töltik 

mindennapjaikat Gomán Anitával és velem, ők 22-en 

vannak. 

A megnövedekett gyereklétszám miatt a konyha kapacitását és növeltük, ezért Hetzer 

Gyuláné – Ildi néni – segítséget kapott Kovácsné Gelencsér Natália, szintén szakképzett 

szakács személyében. Így hatan alkotjuk az óvoda felnőtt közösségét és dolgozunk azért, 

hogy a gyermekek biztonságos környezetben, feloldódva, jól érezzék magukat. Ehhez színes 

programok szervezésével is megpróbálunk hozzájárulni.  

Ilyen esemény volt október 7-én az első „Ugrifüles” 

napunk, ahol az elsősökkel és a koppányszántói ovisokkal, 

együtt ügyességi és csoportversenyeken mértük össze az 

erőnket. A nap végére a kötélhúzástól, zsákbafutástól, 

répaevéstől elfáradt szülők örömmel állapították meg, hogy 

gyermekeik energiái kimeríthetetlenek.  

Október 14-én az Idősek 

Napjának tiszteletére 

műsorral kedveskedtünk a község szépkorúinak, a nagyok 

gyermeklakodalmast mutattak be, a picik pedig a „Répa” 

című mesét dramatizálták. Ajándékot is készítettünk, aminek 

a vendégek nagyon 

örültek. 

 

Márton nap tiszteletére 

november 11-én lámpásokkal és libával körsétát tettünk a 

községben, ezt megszakítva a templomban meghallgattuk 

prépost úr beszédét Márton püspök életéről, majd – a rossz 

idő miatt a kultúrházba szorulva – forralt borral , forró 

teával és lyukas kaláccsal megvendégelve emlékeztünk a 

falu védőszentjére. Vendégeink a Templomos Lovagok –Kaszás László és Várszegi Csaba 

vezették fáklyával a menetet, mögöttük haladt lámpásokkal a kezében a község apraja-nagyja. 

A töklámpásokkal kivilágított úton senki nem törődött a csepegő esővel, a közös élmény 

öröme mindenkire átragadt. 

 



 

Anyagi támogatást a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervezett búcsúi bálon kaptunk, 

50.000 Ft gyűlt össze az óvoda javára november 14-én, melyet ezúton is megköszönök a 

gyermekek nevében. 

A Mikulást idén meghitt és családias hangulatban az 

óvodában fogadtuk, talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy 

minden apróság legyőzte félelmét, és a közös éneklés és 

versmondás után bátran odament a Mikuláshoz az 

ajándékáért.  

 

December 9-én Papp Zsolt 

körzeti megbízott volt a 

vendégünk, aki megmutatta 

ruháját és felszereléseit a 

piciknek, akiknek nagy 

élmény volt kezükbe tartani a pisztolyt, felpróbálni a golyóálló mellényt. 

 

Az elmúlt három hónap tehát eseménydús volt az 

értényi oviban, és a jövő is sok kellemes élményt 

ígér, hisz a karácsonyra szülőkkel közös 

mézeskalácssütéssel, adományozás napi 

ünnepséggel  és betlehemes játékkal készülünk. 

 

 

 

Bízom abban, hogy 

mindenki jól érezte és érzi 

magát az óvodában, akár 

gyermek, akár szülő, akár 

dolgozó és továbbra is 

lelkesen vesz részt a  

mindennapokat  

megszínesítő eseményeken. 

Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki munkájával, támogatásával, segítségével segíti 

munkákat és megkönnyíti feladataink megoldását. 

 



 

 

FALUNAP – ROMANAP 2009.  
MEGYEZÁSZLÓ ÁTADÁSA 

 

 

Az immár hagyománnyá vált falunapot ebben az évben is megszerveztük, hiszen jószerivel ez 

az egyetlen alkalom, mikor is a falu apraja nagyja együtt szórakozhat. 

A reggeli órákban már a „mesterszakácsok” birtokukba 

vették az óvoda hátsó udvarát, ahol finomabbnál-finomabb 

ételek készültek.  Az első  

A harmadik helyet Orsós György, a második helyet 

Drávecz Károly, az első helyet pedig Orsós József szerezte 

meg.  

 

A közösen elfogyasztott ebéd után a jubileumi emlékzászló 

átadására került sor, melyet Dr. Pálos Miklós úr a Tolna 

Megyei Közgyűlés alelnöke adott át Máj Zoltán 

polgármester úrnak. Alelnök úr beszédében elmondta, hogy Tolna Megye 1009. óta létező 

közigazgatási egység. Hangsúlyozta, hogy ezer éve a nemzet alkotó részei vagyunk 

mindnyájan - magyarok, cigányok egyaránt - . Figyelmeztetett, ne engedjük, hogy bárki is 

éket verjen közénk, hiszen egy nemzet vagyunk, egy a zászlónk, egy a célunk. Elmondta, 

hogy a közösség ma a legnagyobb kincs, amit óvni kell és vigyázni kell rá, hiszen tele van a 

világ belső háborúkkal, gyűlölettel, amely sehova nem vezet. Csak az egymáshoz tartozás, a 

szeretet köthet össze mindenkit, s a jövő útja csak ez lehet. Végezetül azt kívánta az 

értényieknek, hogy mindenki értse meg a mai nap üzenetét. 

 

A falunap díszvendége volt Rauh Edit szociális és egészségügyi esélyegyenlőségi 

szakállamtitkár, akinek ezúton is köszönjük  önzetlen segítségét. 

 

Az ünnepség után késő estig fellépőink különböző kulturális műsorokkal szórakoztatták a 

vendégeket. 

 

 

 



“KÖSZÖNET  A  BOLDOG  ÉVEKÉRT…” 
 

Az idén  két munkatársunktól búcsúztunk nyugdíjba vonulásuk alkalmával. Kiss Zsigmondné 

védőnőtől, aki közel 40 éven át vigyázott, őrködött a kismamák és a csecsemők felett, 

valamint Boda Sándorné óvonőtől, aki 30 éven át gondozta, 

nevelte a óvodás gyermekeket.   

Köszönjük szépen a becsületes, lelkiismeretes munkájjukat, 

köszönjük az itt töltött éveket és kívánunk hosszú, 

egészségben, békességben eltöltött nyugdíjas éveket. 

 

 

 

 

 

A fenti hírből adódik, hogy új védőnő érkezett a faluba Pesti 

Eszter személyében.  

Védőnénink fiatal, energikus, tettrekész, lelkes.  

Kívánunk neki jó munkát és kitartást. 

 

GYÁSZHÍR  
                                     

Ez év szeptember 24-én elhunyt és szeptember 29-én kísértük utolsó útjára a 

pincehelyi temetőben Pályi Dezsőt, aki Értény község szülöttje, pályafutását 

több mint 40 éve településünkön kezdte és közel 20 évet töltött a 

közigazgatásban. 

A gyors lefolyású betegség végül is legyőzte szervezetét. 

                  

                                                       Emlékét megőrizzük!  

 

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

2009. ÉVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYNAPTÁR 
 

2009. évben nyolc gyermek született, ezúton is gratulálunk a szülőknek!  

 

Gelencsér Norbert, Ignácz Zsolt, Molnár László,  

Ignácz Levente Zoltán, Orsós András,  

Orsós Rebeka Henrietta, Kollár János Tihamér,  

Guzmics Anasztázia, Orsós János 

 

                                       Házasságkötésre három esetben került sor.  

 

           Orsós Ilona  - Kalányos Norbert 

       Gyurána Annamária – Pusztai Csaba 

          Szécsi Erika Rita – Hőbér Gábor 

 

             Sok boldogságot kívánunk! 

Az idén 13 embertársunktól kellett elbúcsúznunk : 

 

Horváth Lajosné, Király Istvánné, Bálint József, Krémer Lajos, Molnárné Tóth Gizella,  

Tóth Istvánné, Orsós László Pál, Pécz Károlyné, Gasparovics Julianna, Ferenczi Vincéné, 

Gavenda József, Kertész Józsefné, Orsós Jánosné 

 

Nyugodjanak békében! 



 

KÖSZÖNET 
 

Már az elmúlt évben is volt példa különböző felajánlásokra, legyen az természetben, 

munkában, anyagiakban. 

Az idén is beszámolhatunk több ilyen eseményről. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Rascher István értényi lakosnak a 200 db jéger facsemetét, 

melyet majd a focipálya köré, valamint az épülő játszótér köré fogunk elültetni. 

 

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

 

Szabó György helyi vállalkozó december hónapban 10-12 család számára adományoz tűzifát. 

Neki is mindenki nevében köszönjük a felajánlást. 

 

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

 

Köszönetet mondunk Orsós Mihálynénak, amiért a Vadrózsa táncegyüttes ruháit kimossa 

rendben tartja.  

 

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

 

 

 

„Ma is a helyi közélet motorja” 

 
Írta Simon Ferencné nyugalmazott pedagógusról a Tolna Megyei 

Népújság, mely cikk Értény község közéletét mutatta be. 

Aranka néni pár hónap híján negyven évet tanított. Pályáját helyben 

kezdte, s azóta is hű maradt a településhez. 

Nem múlik el esemény a faluban, amelynek előkészítésében Ő nem 

venne részt. Összefogja, irányítja a gyerekeket, koreografálja a 

Vadrózsa táncegyüttest, ünnepségeket, rendezvényeket szervez, 

állandó írója a Hírhozó újságnak. 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni önzetlen munkáját és kívánjuk, 

hogy még nagyon sokáig aktívan vegyen részt Értény község 

közéletében, tapasztalataival, szakértelmével segítse munkánkat! 

 

 

 

  Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

    Tóth Károly – alpolgármester - Boda Sándorné, Ignácz Vendel,  

 Kakucs Gyöngyi Erzsébet,  Orsós József, Szalai László, ,  

 Viszti György képviselők 

                                    valamint 

 

  Értény Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata: 

Orsós László - elnök - , Kalányos Róbert – elnökhelyettes -, 

Orsós Mihályné, Orsós György,  Ignácz Vendel képviselők 

               nevében 

 

         Máj Zoltán 

         polgármester 



 

Ünnepeljünk együtt békében és szeretetben!  
 

Közös gyertyagyújtásra hívunk 

mindenkit, aki szeretné közösségben 

tölteni a szentestét. 

2009. december 24-én 17 órai 

kezdettel megrendezésre kerül az - 

immár hagyománnyá vált - karácsonyi 

ünnepségünk a főtéren.  

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

 

    A MAGAM ÉS ÉRTÉNY KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-     

     TESTÜLETE NEVÉBEN KÍVÁNOK                                                                             

   MINDEN ÉRTÉNYI LAKOSNAK ÉS 

CSALÁDJÁNAK MEGHITT, SZERETETBEN 

                          TELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS NAGYON                           

                                                   BOLDOG ÚJ ÉVET! 

                                             Máj Zoltán 

                  polgármester 
Karácsonyi Köszöntő 

 

Karácsony a küszöbön, 

Sok kis pajtás, hogy 

köszön? 

- Szép, jó reggelt 

karácsony! 

  Átsüt nap a hórácson? 

- Szép, jó napot 

karácsony! 

  Elkészült a kalácsom? 

- Szép, jó estét karácsony! 

  Mi terem a faágon? 

 

 

 

 

Karácsony a küszöbön, 

Sok kis pajtás most 

köszön! 

Köszönjük hát a telet, 

A havat és a deret. 

Hogy csúszhatunk a 

jégen, 

A hófelhőt az égen. 

Hogy gyúrhatjuk a golyót, 

Hogy járhatjuk a folyót. 

 

 

 

 

 

Karácsony a küszöbön, 

Sok kis pajtás mit 

köszön? 

Fenyőágat, mogyorót, 

Kisautót, nagyanyót. 

Anyut, aput, családot, 

Sok kedves, jó barátot. 

Nyugalmat, csendet, 

békét, 

A gyertya örök fényét. 

 

 Vincze László 

 Koppányszántó

 


