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MEGHÍVÓ
Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete és
Értény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete

2014. november 27. napján (csütörtök) 14,00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
A közmeghallgatás helye: Értény Művelődési Ház

NAPIREND
1./ Polgármester beszámolója Értény Község Önkormányzatának 2014. évben végzett
munkáról
2./ Értény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évre vonatkozó terveinek
ismertetése
3./ Értény Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének beszámolója a 2014. évben végzett
munkáról
4./ Értény Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi terveinek ismertetése

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2014. október 21-én ünnepélyes keretek közt tartotta Értény Község Önkormányzat, valamint
Értény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülését a Művelődési Házban.
Ezúton is köszönöm, hogy településünk lakosai közül ilyen szép számmal vettek részt ezen
ünnepélyes eseményen.
Elfogadta meghívásomat és jelen volt még alakuló
ülésünkön Porga Ferenc a Tolna Megyei Kormányhivatal
Tamási Járási Hivatalának Vezetője, Tamási Város
Polgármestere, Gulyásné dr. Könye Katalin Tamási Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Pintér Gábor
Koppányszántó Község Polgármestere, valamint Fábián
Péter Tamási Járási Hivatal Földhivatalának Vezetője, aki
9 évig volt községünk jegyzője.
Ülésünk napirendi pontjai közt szerepelt a Helyi
Választási Bizottság Elnökének beszámolója, majd a
Képviselők és a Polgármester eskütétele. Rendhagyó
módon kértem elnök asszonyt, hogy a képviselők az esküt
külön-külön tegyék le, érezve annak a súlyát, hogy
mindannyian választott tisztséget töltünk be az Önök
bizalma alapján valamint, hogy felelősséggel tartozunk
településünk és azok lakosaival szemben.
Ezúton is szeretném megköszönni a magam, valamint képviselő-társaim nevében a bizalmat,
melyet Önöktől kaptunk, igyekszünk úgy dolgozni az 5 év folyamán, hogy ez a bizalom
mindvégig megmaradjon.
Az eskü letétele után került sor a Képviselőtestület bizottságának és alpolgármesterének
megválasztására.
Az Ügyrendi Bizottság elnöki feladatainak
ellátására Orsós Lászlót, tagjainak Ignácz
Anitát és Tót Károly képviselő társaimat
javasoltam, megválasztásuk megtörtént.
Alpolgármesternek a hagyományokhoz híven,
a legtöbb szavazatot kapott képviselő társamat
Szalai Józsefet javasoltam, aki vállalta e
tisztséget, és a képviselő-testület titkos
szavazással Őt megválasztotta.
A települési Önkormányzat alakuló ülése után a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésére került sor. Az
ünnepélyes eskütétel után tagjai közül megválasztották
elnöküket. Az előző ciklushoz hasonlóan most is Orsós
László nyerte el a bizalmat, így végezheti tovább a már
megkezdett munkáját.
A Helyi Választási Bizottság elnöke jó kívánságai mellett
az együttműködést kérte minden képviselőtől. Ezt kérem én
is! Egy cél érdekében, Értény település és lakosai
érdekében végezzük munkánkat!
Gománné Szabó Zsuzsanna
polgármester

MÁRTON NAPI FELVONULÁS
Szent
Márton
falunk
védőszentje,
így
hagyományaink szerint az idén is igyekeztünk méltó
módon megünnepelni a Márton-napot.
Erre a napra ovisaink lámpásokat fabrikáltak, az
asszonyok
tejfölös
likaskalácsot
és
más
finomságokat sütöttek, az Idősek Otthonában pedig
teát és forralt bort készítettek.
Az ovisokkal és a szülőkkel, valamint a szép
számmal megjelent falusiakkal a templomba
sétáltunk. Szent Márton életének felelevenítése után
égő fáklyákkal és lámpásokkal körbejártuk a
templomot, majd az Önkormányzati Hivatalhoz érve a polgármester köszöntötte az
összegyűlteket és mindenkit megvendégeltünk a finomságokból. Jó hangulatban, kellemesen
telt az este.
Szent Márton hazánkban született, de Franciaországban lett katona, apja nyomdokain haladva.
Szerény, jó szívű volt, meleg köpenyét kettévágta, hogy egy kolduson segítsen- ezt is őrzi róla
a krónika. A katonaságot elhagyta, és a szegények gyámolítója lett, amikor püspökké akarták
választani, a libák közé bújt, az emberek lámpással keresték, de a szárnyasok elárulták hangos
gágogásukkal, így vált a Márton-napi ünnepkör jelképévé a lámpás és a liba. Püspökként is
példaértékűen gyámolította a szegényeket, elesetteket, halála után szentté avatták.
Szent Márton hóban lovagolt,
lova a szélnél is gyorsabb volt.
Szent Márton lovagolt vígan,
meleg köpenybe burkoltan.
A hóban koldus vacogott,
nem viselt mást, hitvány rongyot.
"Ó, légy a segítségemre,
vagy megvesz az Isten hidege!"
Húzza Szent Márton a gyeplőt,
megáll a didergő előtt.
Szent Márton éles szablyája
a meleg köpenyt szétvágja.
Felét Szent Márton od'adja,
koldus hálásan fogadja,
de Szent Márton már vágtat el
köpenye másik felével.
Cecei Istvánné
óvodapedagógus
**************************************************************************
KÖSZÖNET
Ezúton is szeretném megköszönni az Óvoda és az Idősek Klubja dolgozóinak a szervezésben
és a lebonyolításban végzett munkáját, valamint a közmunkásainknak a helyszín elrendezését.
Továbbá szeretném megköszönni mindenkinek, akik a kalácsokat, pogácsákat sütötték ezzel
hozzájárulva ahhoz, hogy minden résztvevőt meg tudtunk vendégelni.
Gománné Szabó Zsuzsanna
polgármester

IRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ ÉKES LÁSZLÓVAL
2014. október 18-án a kultúrházban könyvbemutatót tartottunk.
Ez a bemutató az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, az Értényi
Községi Könyvtár és a helyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásával jött létre. Sok érdeklődőt
vonzott az értényi születésű Ékes László író által tartott, igen
színvonalas író-olvasó találkozó.
Felolvasott novelláiból kicsengett szülőfaluja szeretete, az idős
emberek és a munkájuk tisztelete, a régi Értény szépsége.
A ma itt élő emberek pedig levonhatták a következtetést, hogy
„van mit tennünk”.
A bemutató színvonalához hozzájárultak a bemutatásban
segítő lányok: Kalányos Veronika, Vaskó Franciska és Szarvas
Beáta, akiket Simon Ferencné nyugalmazott pedagógus
készített fel, illetve a program fő szervezője volt.
Természetesen a játék és a humor sem maradhatott ki, hiszen ez Ékes László egyéniségéből
fakad. Így aztán jó hangulatban folyt a könyvbemutató, melyet Orsós László a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke zárt be szívélyesen megköszönve és reményét kifejezve,
hogy lesz folytatása.

Nagy Mihályné
könyvtáros
***************************************************************************
KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS
A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Tamási Város Önkormányzata és a
Tamási Járási Hivatal közreműködésével közfoglalkoztatási kiállítást rendezett 2014. október
9. napján Tamásiban.
A Kiállítás keretében Tamási járás önkormányzatai mutatták be a mezőgazdasági Startmunkaprogram során elért eredményeiket.
Ezen a programon Értény település is képviseltette magát.

