HÍRHOZÓ
4. évfolyam 1. szám

2010. szeptember

Értény Község Önkormányzatának információs lapja

Vincze László: Színes levél

Vincze László: Évszakok

Színes levél szélben száll,
Pici madár félre áll.

Oson a róka, ravasz,
Csirkehúst hoz a tavasz.

Hangya pihen, tücsök fázik,
Őzláb alatt avar ázik.
Faágain mókus táncol,
Árnyékában kis sün sáncol.
Izmot ránt ina a nyúlnak.
Pedig hozzá most nem nyúlnak.
Vaddisznó a sárban fekszik,
Az ősz dere rátelepszik.
Őz csúszkál, óvatosan lép,
Fagyos szél a testébe tép.

Folyóparton sudár nyár,
Sugarával vár a nyár.

Színes levél szélben áll,
Pici madár, csak rád száll!

Szelíden szalad egy őz,
Kukoricát rejt az ősz.
Fut egy nyuszi, kicsit fél,
Talpa alatt didereg a tél.
Ember ezen nem mereng,
A négy évszak így kereng.

MOSOLYGÓS TAVASZ, NEVETŐ NYÁR AZ OVIBAN

Az idei év tavasza gyermekzsivajtól hangosan köszöntött a községre,hiszen az ovisokat a nap
első melengető sugarai már kicsalták az óvodából az udvarra és az utcára. A hosszú téli
bezártság után vidáman vették birtokba a gyermekek a játékokat, kismotorokat, dömpereket
az oviban, és nagy sétákat tettek a falu határában, miközben virágokat, csigákat, kavicsokat
gyűjtöttek. Ezekből a kincsekből aztán gyönyörű alkotások készültek, amelyeket a nőnapi
ajándékként is felhasználtunk.
A mindennapi élet eseménydús az oviban, a picik
megszokták a napirendet, a felnőtteket és
egymást. Nyitottak minden új dologra, játékra,
szívesen
teszik
próbára
ügyességüket,
bátorságukat, mivel a sok sikerélmény és biztatás
magabiztossá tette őket. A mesemondás,
mondókázás, éneklés minden napnak része, úgy
tanulnak, fejlődnek, hogy azt csinálják, amit
legjobban szeretnek: Játszanak!
Talpraesett, magabiztos csapat vált belőlük tavaszra, segítik egymást és a felnőtteket, örülnek
társaik sikerének is, és együtt szomorkodnak, ha valakit sérelem ér.
A nagyok már az iskolakezdés lázában égtek, hiszen 9 gyermek búcsúzott az oviból a
ballagáson. Lelkesen készültek a műsorokra, ünnepekre, hogy megmutathassák mi mindent
tudnak.
Az „Anyák Napját” idén már két műsorszámmal köszöntöttük, hisz picik és nagyok külön
mutatták be táncaikat, verseiket. Az anyukák könnytől csillogó szemmel nézték büszkén
gyermekeiket és köszönték meg a virágokat, amelyekkel az apróságok lepték meg őket.
A sok tevékenység, program miatt
nagyon gyorsan elröpültek a tavaszi
hónapok, május utolsó hetét a
„Gyermeknapi” rendezvény tette
mozgalmassá. Vendégül láttuk a
koppányszántói
ovisokat
és
szüleiket is, akik jól érezték
magukat velünk. A délelőtti
játékokon, ügyességi versenyeken
mindenki részt vett, sok cukrot, csokit, nyalókát nyert, de ennek ellenére a bográcsban főtt
csülök pörkölt is elfogyott. A nap zárásaként zenés gyermekműsorral kedveskedtünk
mindenkinek, aki eljött.

A tanévet hagyományosan évzáró ünneppel zártuk, a Süni csoport rendezvénye családias
légkörben zajlott, sajnos kevesen jöttek el, de aki megtisztelte jelenlétével a műsort, az
megbizonyosodott arról, hogy a gyerekek rengeteget tanultak, sok verset, mondókát, dalt,
játékot ismernek.
A Maci csoport idén rendhagyó módon jótékonysági bált
szervezett a ballagással és évzáróval együtt. Az összegyűlt
pénzt a kirándulásra fordítottuk, és így a szülők, a kisebbségi
önkormányzat és a község önkormányzat egyenlő módon 3030 ezer forinttal támogatták azt.
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki hozzájárult
ahhoz, hogy egy élménydús és szép napot töltsenek a
gyerekek és a szülők a Somogy megyei Paticán és
Kaposváron.
Sajnos az újság terjedelme nem engedi, hogy
minden fontos, érdekes, vicces eseményről
beszámoljunk, ami velünk történt az oviban az
elmúlt időszakban, hiszen minden nap megérne
egy-egy külön mesét, mert minden gyermeki
mosolynak története és oka van, és egy biztos, az
értényi ovisok sokszor mosolyognak.
Fenyő Andrea
intézményvezető

FALUNAP
Elszármazottak találkozója
2010.
Az idén augusztus 14-én került megrendezésre a Falunap, melynek keretén belül sor került a
településünkről elszármazottak találkozójára is.
A napi rendezvény főzőversennyel kezdődött, a sportpályán
futballmérkőzés zajlott.
Fél
11-kor
Koppányszántói,
Nagykónyi,
Pári,
Törökkoppányi és Értényi népviseletbe öltözött fiatalok
vonultak körbe a főtéren, majd szentmisén vettünk részt.

Déli 12 órakor mindenkit vendégül láttunk egy tál ételre, melyet jóizűen fogyasztottunk el.
Kulturális műsorunkat 15 órakor kezdtük, ahol mindenki megtalálhatta a neki megfelelő
műfajt és jókedvvel tölthette a délutánt.

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 7093. Értény, Béke tér 325.
 06-74-476-495
E-mail: erteny@tolna.net

A 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint kisebbségi
önkormányzati képviselők választása
Szavazás helye:
Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
7093 Értény, Kossuth u. 21. Művelődési Ház nagyterem
Kisebbségi önkormányzati képviselők választása
7093 Értény, Kossuth u. 21. Művelődési Ház kisterem
Szavazás ideje:
2010. október 3. (vasárnap) reggel 06 órától este 19 óráig

Polgármester jelöltek:

Kakucs Gyöngyi Erzsébet
Máj Zoltán

Helyi önkormányzati képviselő jelöltek:

Boda Sándorné
Juhász Attila
Kakucs Gyöngyi Erzsébet
Kalányos Róbert
Máj Zoltán
Ifj. Nagy Mihály
Orsós László
Simon Ferencné
Szalai László
Szádóczky Béláné
Tóth Károly
Viszti György

Kisebbségi képviselő jelöltek:

Orsós Mihályné
Kalányos Róbert
Orsós György
Ignácz Szilvia
Orsós László

2006 - 2010

választási ciklusban történt

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Értényiek!
Már négy éve annak, hogy először a falu lakossága elé álltam, mint újdonsült polgármester és
beszámoltam terveimről. Szeretném, ha most a választási időszak közeledtével, egy számadás
keretében elmondhatnám, mi mindent kaptam településünktől és mi mindent adhattam.
Kaptam felelősséget és rengeteg bizalmat. Tudom, amikor rám szavaztak, azért tették, mert
terveim közt szerepelt, hogy új színt és pezsgést viszek otthonuk hétköznapjaiba.
Megbíztak bennem és hittek nekem. Ez rendkívül nagy felelősséggel jár, amit becsülettel
viseltem éveken át. Mindenekelőtt ezért mondanék újra köszönetet.
Azt mondják, hogy a munka nemesít. Ez megtanított arra, hogy becsüljem a dolgos embert és
ne tűrjem környezetemben a hanyagságot. Úgy gondolom, hogy ez a mondás is csak a jól
végzett munkára igaz.
Négy évvel ezelőtt nagy hévvel fogtam hozzá, hogy beteljesítsem közös céljainkat.
Sikernek könyvelem el, hogy megvalósult
 Az Ifjúsági Ház bútorzatának, berendezési tárgyainak megvásárlása, működtetése
 A Petőfi utca szilárd burkolatának felújítása
 Idősek Klubja kerítésének megépítése
 eMagyarország Pont kialakítása az ifjúság részére
 Régi iskolaépület külső tatarozása, udvarának parkosítása
 Új védőnői szolgálati helyiség kialakítása
 Művelődési Ház vizesblokkjának kialakítása
 Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítása, a hivatal épület nyílászáróinak cseréje,
akadálymentesítése
 Idősek Klubja akadálymentesítése
 Idősek Klubjába eszközbeszerzés
 Óvodabővítés
 Busz vásárlása
 Járda építése az Önkormányzattól a templomig
 Élelmiszercsomagok osztása
 Nyári gyermekétkeztetéshez konzervek osztása
Sajnos az idei évben a pályázataink nagy részét a vis maior pályázatok tették ki, melynek
keretén belül a nagy esőzések okozta károk kijavítása, a pincebeszakadások, partfal építés volt
a fontos.
Számszerűen a négy év alatt 90.449.149 Ft értékű beruházás történt, aminek az önereje
15.217.785 Ft volt, melyet saját forrásból kellett kigazdálkodni.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy kulturális rendezvényeink száma nagymértékben megnőtt,
ezzel is egy kis színt csempészve a szürke hétköznapokba.

Szeretném, ha a falunap és a húsvét előtti gitáros keresztút, a karácsony szent estéjén
megrendezett ünnepség mellett hagyománnyá válna a Márton napi felvonulás és a Pünkösdi
felvonulás is.
Eredményként könyvelem el azt is, hogy sikerült barátságot kötni a településünkön élő
holland barátainkkal, akiktől az elmúlt évek folyamán több alkalommal nagy mennyiségű
munkagépeket, eszközöket, óvodai játékokat, irodai berendezéseket kaptunk. Felajánlásukból
évente nagy mennyiségű ruha került kiosztásra a településen élők között.
Örömömre szolgál, hogy a helyi Vadrózsák Cigány tánccsoport a mai napig működik, sőt
egyre több meghívást kapnak az ország különböző pontjairól. Fontosnak tartom a régi
kultúrájuk hagyományainak megőrzését és népszerűsítését ezzel is öregbítve településünk
hírnevét. Lehetőség szerint fellépéseiken részt veszek.
Tudom, hogy a felsorolt sikerek sokak számára nem hangzanak túl nagy eredménynek, de
szememben munkám gyümölcsei.
Sőt nem csak az én munkám gyümölcsei, hanem minden munkatársamé, akik igyekeznek
mindent megtenni azért, hogy ellássák a közszolgálat nem is olyan egyszerű, egyre tornyosuló
feladatait.
A pályázatok elkészítésében nagy szerepe volt Fábián Péter körjegyző úrnak, akinek munkája
és szakmai tudása nélkül komoly pénzeket kellett volna kifizetni a pályázat íróknak.
Mivel számadásról beszéltem, nem kívánom takargatni, mi az, ami nem teljesült a tervek
közül.
Sajnos a régi csomagoló épületében nem sikerült szolgáltató házat kialakítani. Az épületet
megvettük és még nem mondtam le a tervemről, csak megfelelő pályázati lehetőségre kell
várni.
Tisztában vagyok azzal, hogy minden igyekezetem ellenére minden embernek nem tudtam jót
tenni, de mindig a jó szándék vezetett, és mindig úgy döntöttem, hogy az a többségnek legyen
jó.
Sajnos, most a választási kampány idején sokkal több támadás ér, mint egyébként.
Felröppentek olyan álhírek, amelyek nem fedik a valóságot, itt van például az orvos kérdése.
Mindig is vallottam, hogy egy kis településnek szüksége van orvosra.
Ismeretlen személyek azt terjesztik, hogy én azt állítottam, hogy a jelenlegi orvosnak
nyugdíjba kell menni.
Akik ezt terjesztik, valótlant állítanak!!!
A doktor úrral nekem soha semmi problémám nem volt, munkáját mindig nagyra becsültem
és bízom benne, hogy még hosszú ideig el fogja látni a háziorvosi teendőket Értény és
Koppányszántó településeken.
Célom, hogy folytassam a félbehagyott munkát. Megannyi megoldatlan és rendezésre váró
probléma van még településünkön. Úgy gondolom, megfutamodás lenne, ha most minden szó
nélkül továbbadnám a stafétabotot.
Azok, akik közelebbről ismernek, tudják, hogy nem ilyen vagyok!
Felelős döntések ideje jön hamarosan és bízom benne, hogy jól döntenek majd.
Most jelképesen visszaadom szívesen vállalt felelősségem, mely közös sorsunk irányítja.
Az Önök kezébe adom a választást.
Gondolják át jól, s ha úgy érzik, hogy érdemes folytatni a megkezdett munkát, örömmel
vállalom ezt a felelősséget ismét. Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm!

Tisztelettel:
Máj Zoltán
polgármester

„MALACKODÁS”
AZ OVIBAN
Az utolsó hideg téli
napok
egyikén
disznóvisítás ébresztette
az óvoda környékén
lakókat. Disznóvágást
tartottunk az óvodában, hogy megismertessük a
gyerekeket e hagyományos tevékenységgel és persze azért,
hogy egy élményekben gazda, húslevestől, sült hústól,
hurkától, kolbásztól illatozó szép napot töltsünk együtt a
szülőkkel, ovisokkal.
Böllérmesternek a polgármester urat,
fogadtuk meg, kinek inasa a körjegyző őr volt.
A friss punyát ügyes kezű anyukák dagasztották és
sütötték az ebédhez, amit Ildi nézi főzött nekünk.
Mindenkinek jutott hurka, kolbász, pecsenye, a napnak csak egy vesztese volt, a több mint
100 kilós disznó, amit az önkormányzat biztosított erre az alkalomra.
Fenyő Andrea
***************************************************************************
„NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG”
Az Értényi Idősek Klubja aktívan tölti mindennapjait.
Az év elején pótszilveszteri mulatságot tartottunk, főzéssel egybekötve. Februárban
megtartottuk a kilencedet (közös imát), melyen szép számmal vettek részt. Márciusban
bűnmegelőzésről tartott tájékoztató előadást Fenyvesi István nyugalmazott rendőr. Áprilisban
megünnepeltük a húsvéti ünnepet, mely alkalomból ajándékozásra került sor. Májusban
megemlékeztünk az édesanyákról, nagymamákról verses felolvasással és megtekintettük az
iregszemcsei amatőr színtársulat előadásában a Csárdáskirálynő című operettet.
Júniusban pedikűröst hívtunk a lábproblémák orvoslására. Júliusban kirándulást tettünk az
igali gyógyfürdőben. Szeptember 12-én Andocsra készülünk, 17-én pedig nyárbúcsúztató
összejövetel lesz.
Minden hónapban névnapokat ünnepelünk sütivel, tortával, nótával. Az aktuális
születésnapokat megtartjuk. A szabadidőt kártyázással, TV nézéssel, videózással,
beszélgetéssel, felolvasással töltjük el, rendszeres mérünk testsúlyt, vérnyomást, felíratjuk a
szükséges gyógyszereket, majd azokat kiváltjuk és házhoz szállítjuk, szívesen segítünk bármi
egyéb probléma megoldásában.
Tervezzük októberben az Idősek világnapjának megünneplését, novemberben a halottakról
való megemlékezést, gyertyagyújtással, közös imával, decemberben érkezik majd a Mikulás,
köszöntjük a karácsonyt – ajándékozással egybekötve – és elbúcsúztatjuk az óévet.
Szabó Istvánné

ÉRTÉNY KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
TÁJÉKOZTATÓ A SZAVAZÁS MENETÉRŐL
Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
- A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy
szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő,
érvényes igazolványok alkalmasak:
Ø lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú)
vagy
Ø személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január
1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik
felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a
szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A
szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket.
- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat.
Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal
írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
- Értény településen megválasztható képviselők száma 4 fő, ennél többet jelölni a
szavazólapon nem lehet, mert ebben az esetben a szavazat érvénytelen.
- Polgármester esetében egy jelöltre lehet szavazni.
- Végezetül a szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.
- Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a
szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Az önkormányzati választásokon helyi választási bizottság működik.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi
választási bizottság három tagját és szükséges számban a póttagokat a települési
önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon (2010.
augusztus 22.) választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
Megbízatásuk a következő általános választásra létrehozott helyi választási bizottság alakuló
üléséig tart.
Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:
Gelencsér Györgyné, Kiss Zsanett, Viandtné Varga Csilla, Szécsi Ernőné, Orsós György.
Póttagjainak: Rauchné Mansfeld Ivett, Orsós Ágnes, Orsós Csaba.
● A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása
A kisebbségi választáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik 2010. július 15-ig
kérték felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe. Kisebbségi választásra azon a
településen kerül sor, ahol legalább 30 választópolgár szerepel a választói jegyzékben és a
választást a helyi választási bizottság kitűzte.
Mivel Értényben a választás kitűzésének napján (2010. augusztus 9-én) 55 fő szerepelt a
cigány kisebbségi választói névjegyzéken, így a Helyi Választási Bizottság 2010. október 3.
napjára kitűzte a cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választását.
Településünkön a cigány kisebbségi önkormányzat tagjainak száma 4 fő lehet, ezért szavazni
csak 4 személyre lehet, mert ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.
A kisebbségi önkormányzati választásokon szavazatszámláló bizottság működik:
Tagjai: ifj. Viszti György, Orsós István, Kiss Tibor, ifj. Nagy Mihály, Ignácz Anita.
Póttagjai: Szabó Erzsébet, Orsós Istvánné.

A körjegyzőségben lévő társtelepülésünk polgármester és képviselő jelöltjei:

Polgármester jelöltek:

Makovics István
Orsós Györgyné
Patkóné Szécsi Bernadett
Pintér Gábor

Helyi önkormányzati képviselő jelöltek:

Csikvári Ernő
Csonka Jánosné
Csordás Károly
Dávidné Nagy Tímea
Erdélyi József
Gómann Sándor
Keszthelyi Attila
Makovics István
Mártek Balázs
Mérei Sándor
Niklai Csaba
Orsós Györgyné
Patkó Ferencné
Pintér Gábor
Prantner Attiláné
Szabó Endréné
Tóth Gyuláné

Kisebbségi képviselő jelöltek:

Gómann Róbert
Orsós Zoltán
Gómann Sándor
Kalányos János
Csonka Jánosné

