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Értény község Önkormányzatának  információs lapja 
 

„ISMERŐS ARC” A TAMÁSI JÁRÁSI HIVATAL ÉLÉN 
 

Miniszter Úr a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Tamási Járási Hivatalának Vezetőjének 2015. 

január 01. napjától Göttlingerné Pintér Juditot 

nevezte ki, akinek ezúton is szívből 

gratulálunk, munkájához erőt, egészséget, 

kitartást és sok sikert kívánunk!  

Egy későbbi kiadásunkban szeretnénk egy  

riportot készíteni Judittal, aki Értényből 

származik és szívesen látogat vissza 

szülőfalujába. 

 

Hivatalvezető Asszony tájékoztatta 

Önkormányzatunkat a Tamási Járási Hivatal 

ügysegédi szolgáltatásainak változásáról, 

valamint az újonnan megnyílt Kormányablak 

ügyfélfogadási rendjéről. 

 

Értény községben a járási ügysegéd 

ügyfélfogadási ideje:  

             minden  hétfőn 8,30, - 9,45 
Hivatalvezető Asszony tájékoztatott továbbá arról is, hogy az új Kormányablak Tolna 

megye egyik legszebb és leglátványosabb ügyfélszolgálata. Előnye a közterületi közvetlen 

kapcsolat, az akadálymentes megközelítés, a tömegközlekedési eszközök közelsége. Az 

integrált ügyfélszolgálat nyitásával 265 közigazgatási ügy intézésére vagy eljárásának 

megindítására van egy helyen lehetőség. 

 

A Kormányablak - Tamási, Szabadság u. 54.- (Földhivatal épülete) ügyfélfogadási ideje: 

 

   hétfő   7,00 – 17,00 óráig 

  kedd-péntek  8,00 – 18,00 óráig  

 

     A Hivatal Törzshivatalának, valamint Szociális és Gyámhivatalának – Tamási, Szabadság  

     u. 46-48 – (Polgármesteri Hivatal épülete) ügyfélfogadási ideje: 

 

   hétfő – csütörtök 8,00 – 16,00 óráig 

   péntek   8,00 – 12,00 óráig 



ÖNKORMÁNYZATI HIREINK 

 
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az 

önkormányzatok között a feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén 

átalakult: 

 

A fenti időpontig jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási 

hivatal hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus 

állapítható meg:  

1. a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

2. az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban 

rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá) 

 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a 

járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök: 

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel 

megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), 

- időskorúak járadéka 

- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

- lakcímbejelentés 

 

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100 %-ban központi költségvetési 

forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági 

feltételeiről az önkormányzatok döntenek az úgynevezett települési támogatás keretében. 

 

A módosítás a szociális törvény által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat 

érinti, ezekre vonatkozóan a törvény 2015. március 01. napjától nem tartalmaz 

szabályozást: 

- lakásfenntartási támogatás 

- adósságkezelési szolgáltatás 

- méltányossági ápolási díj 

- méltányossági közgyógyellátás 

 

A jogszabályoknak megfelelően Értény Község Önkormányzati Képviselő-testülete is 

megalkotta helyi szociális rendeletét melyben rendelkezett az új ellátásokról. 

Természetesen úgy kellett rendeletet alkotnia, hogy még nem látta pontosan azokat a 

számadatokat, amelyből gazdálkodhat 2015-ben, a 2014. évi számadatokat kellett 

figyelembe venni. 

Részlet Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 13/2013. (XII. 31.) rendeletéből: 

 

Pénzbeli ellátások 

8. §  

 

Települési támogatás és annak ellátási formái 

(1) Települési támogatás keretében az alábbi célokra nyújtható támogatás:  

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  

b) a gyógyszerkiadások viseléséhez, 

c) temetési költségek viseléséhez.  

(2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 

vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást 

kell nyújtani.  



9. §  

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatás 

 

(1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz, az életvitelszerűen lakott ingatlan 

vonatkozásában abban az esetben adható támogatás, ha kérelmező,  

a) családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, 

   b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250 %-t nem haladja meg, továbbá 

   c) lakókörnyezete rendezett. 

(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa 

életvitelszerűen lakott lakást vagy házat 

a) tisztán, rendezetten tartja, 

b) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, s a kertet kert 

művelési ágban művelitovábbá 

c) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról megfelelően gondoskodik. 

(3) A polgármester a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatására irányuló 

kérelem benyújtását követő 15 napon belül helyszíni szemle (környezettanulmány) 

lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről. 

(4) Ha a lakókörnyezet a (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a polgármester 

ötnapos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját - az 

elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével - a kifogásolt hiányosságok felszámolására, 

melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg. 

(5) A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó helyszíni szemlét (környezettanulmányt) nem 

kell lefolytatni, ha a kérelmező lakáskörülménye és lakókörnyezete ismert. 

(6) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásoknak minősülnek a közüzemi díjak közül a 

gáz- és áramszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási díj. 

(7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtható támogatás összege 3000,- Ft. 

(8) A támogatás megállapítható havi rendszerességgel is, évente 12 hónap időtartamra. 

(9) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától jár az azt kérelmezőnek. A 

lakásfenntartási támogatás időtartamára ezen támogatás nem állapítható meg. 

 

10. § 

A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás 

(1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás azon rászorult személy 

részére akinek egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához az szükséges, és  

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át és vagyonnal nem rendelkezik, 

továbbá 

b) a havi rendszeres, háziorvos által igazolt orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerkiadásainak 

költsége eléri az öregségi nyugdíjminimum 35 %-át. 

(2)  A támogatás megállapítása iránti kérelemhez – az egyéb okmányokon (a 4. § (1) – (3) 

bekezdésben foglaltak) kívül – csatolni kell a 

a) háziorvos, egyéb szakorvos igazolását az (1) bekezdésben foglalt orvosi rendelvényhez 

kötött, az igénylő személy számára felírt gyógyszerekről valamint  

b) az a) pontban foglalt gyógyszerek – gyógyszertár által kiadott vásárlást igazoló blokkkal 

– igazolt értékét tartalmazó dokumentumot.  

(3) A támogatás mértéke a (2) bekezdés b) pontjában szereplő összeg 30 %-a, de az nem 

haladhatja meg a 5000.- Ft/hónap összeget.  

(4) A támogatás eseti és folyamatos jelleggel az alábbiak szerint igényelhető: 

a) eseti jelleggel évente legfeljebb 4 alkalommal, 

b) meghatározott időszakra havi rendszerességgel évente legfeljebb 6 hónap időtartamra, 

amennyiben a háziorvos, vagy egyéb szakorvos igazolást ad arról, hogy a kérelmező 

betegsége ezt indokolttá teszi.  

(5) A (4) bekezdés b) pontja esetében a (3) bekezdésben foglalt támogatási összegét havonta 

számolva kell érteni.  

 



11. § 

Temetési költségek viseléséhez nyújtható települési támogatás  

 

(1) A temetési költségek viseléséhez települési támogatás nyújtható annak, aki az elhunyt 

személy temetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására 

köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 

létfenntartását veszélyezteti. 

(2) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számlák eredeti 

példányát, továbbá az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, vagy annak hiteles másolatát. 

(3) A megállapított segélyről szóló, vagy a kérelmet elutasító határozat számát és a segély 

összegét a temetési számlára a polgármester rávezeti, majd ezt a halotti anyakönyvi kivonattal 

együtt a kérelmezőnek vissza kell juttatni. (Több számla esetén a felvezetés egy számlára 

történik, a többi számla számának feltüntetésével.) 

(4) Az (1) bekezdés szerint nyújtott segély összege: 

 a) ha az egy főre számított havi családi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-ánál, egyedül élő esetén 200%-ánál kevesebb, akkor 25.000 

Ft 

 b) ha az egy főre számított havi családi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-ánál, egyedül élő esetén 250%-ánál kevesebb, akkor 20.000 

Ft 

 c) ha az egy főre számított havi családi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300%-át meghaladja, akkor 15.000 Ft 

 d) amennyiben a temetési költség viselése a kérelmezőnek, vagy családjának a 

létfenntartását veszélyezteti, a helyben szokásos legolcsóbb temetés teljes költségét is 

elkérheti a temetési segély összege. 

(5) Értény községben a helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150.000 forint. 

(6) A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás – a 

jogosult, a szolgáltató és az önkormányzati hivatal előzetes egyeztetése után – közvetlen 

formában is adható, a temetéshez szükséges kellékek megvásárlása, a temetési számla – 

részben vagy egészben – történő kifizetésével.  

           Bati Tamásné 

         jegyzői megbízott 

 

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

 

HELYI  ÉRTÉKTÁR  BIZOTTSÁG 

 

2012. április 2-i ülésén fogadta el az országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. sz. törvényt. Megalkotásának célja az országos és 

helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály az 

önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként ajánlotta a helyi 

(települési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az országos és a külhoni értéktárakkal 

együtt képezne egységes egészet. 

Minden önkormányzatnak döntést kellett hoznia arról, hogy létrehozza-e a helyi települési 

értéktárat. Amennyiben az értéktár kialakítása mellett dönt a testület, Települési Értéktár 

Bizottságot kell alakítani. A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi 

értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő 

kapcsolattartás. 

 

Értény község Önkormányzata úgy döntött, hogy megalakítja községünkben a Települési 

Értéktár Bizottságot.  

A Bizottság elnöke Ékes László, tagjai Simon Ferencné és Szalai László. 

 

A Bizottság 2015. január 28-án tartotta első alakuló ülését, melyen az alábbi határozatot 

hozta: 



„Értény Települési Értéktár Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi helyi értékeket felveszi a 

helyi értéktárba tekintettel arra, hogy a lakosság nagymértékben kicserélődik: 

 

1. Szent Márton római katolikus barokk templom (oltárképek, orgona, emléktáblák) 

2. Szentháromság-szobor 

3. Kálvária 

4. Szent Márton emlékhely a Hősök kertjében 

5. Emlékfák – Az évszakok fája, Elszármazottak fája – Törő György fafaragó népi 

iparművész alkotásai az idősek klubja kertjében 

6. I. és II. világháborús emlékművek a Hősök kertjében 

7. Drávecz Józsefné Pál Rózsa hímestojás készítő népművész 

8. Ékes László író, újságíró települést, illetve annak múltját, hagyományait, embereit, 

régi kifejezéseit megörökítő könyvei (Két szem barack, Kőrisfák, Apám kenyere, 

Gyalogúton) 

9. Népdalok (Ékes László gyűjtötte dalok kottája, szövege) 

10. Népviselet (ünnepi, Koppány menti pillés főkötő, slingűtt alsószoknyák, pufándli, 

hímzett kötény, organtin blúz, cintányéros (flitteres) mellény, cintányéros és 

hétköznapló pille, illetve redesgatya, hímzett ümög) 

11. Hétköznapi viselet (cifra tutyi, fekete tutyi, gyaptyúzokni, gyaptyúkapca, egyujjas, 

festetlen kesztyű, bőrpapucs) 

12. Régi népi ételek (pl. bürkés borsó, törött borsó, borsós káboszta, takarmányrépa 

főzelék, ecetes mártás, fujtott hús vagy rostélyos, disznóöléses kása, kásahurka, 

töpörtyűskáboszta, tepsis krumpli, krumligánica, pipice, laskatészta, prósza, görhöny, 

lábatlan, kudari, isterc, krumlispogácsa, sóspogácsa, likaskalács, kőttpogácsa, 

kőttrétes, diótorta, kábosztás béles…) 

13. Népi megfigyelések, hiedelmek (lucanapi naptár, harangszó) 

14. Lakodalmi köszöntők 

15. Kokasvivés 

16. Névnapi köszöntők 

17. Májusfaállítás, májusfatánc 

18. Kottyulás 

19. Korbáncsolás 

20. Nyársdugás 

21. Források 

22. Keresztek 

23. Kápolnák a Béke téren 

24. Földrajzi nevek (településrész, utcák, dűlőnevek) 

25. Gyerekjátékok  

26. Pincesor” 

 

 

A határozatban felsorolt értékeken kívül a gyűjtés folyamatos, főleg az idős lakosok 

segítségére számítanak a bizottság tagjai. 

 

 

 

        Gománné Szabó Zsuzsanna 

          

         

 

 

 

 

 

 



 

„BUSÓJÁRÁS” ÉRTÉNYBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEGHÍVÓ 
 

 

Értény Község Önkormányzata és Roma Nemzetiségi Önkormányzata szeretettel vár minden 

kedves értényi hölgyet az Értényi Művelődési Házban 2015. március 8-án vasárnap 14,00 

órakor megrendezésre kerülő NŐNAPI KÖSZÖNTŐ MŰSORÁRA. 

 

A műsorban fellépnek: 

    -Törökkoppányi Művészeti Általános Iskola növendékei 

     - citera, hegedű, néptánc, palotás 

    - Nagykónyi Általános Iskola növendékei 

     - népzene 

    - Törökkoppányi Menyecskekórus 

    - művészvendégünk: Bozsó József operett énekes,  

                                 a Magyar Operett Színház művésze 

 

 

Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk! 

 

 

 Szalai József         Orsós László 

alpolgármester           RNÖ elnöke 

 

 

 

 

 

Vendégünk: BOZSÓ JÓZSEF operetténekes 

 

A Színművészeti Főiskola operett-musical szakára 

1986-ban vették fel. Már ebben az évben 

leszerződtette az Fővárosi Operett Színház, ahol 15 

évadot töltött. Vendégként közreműködött többek 

között a Madách Színház Macskák c. előadásában, 

Győrben, Békéscsabán, Szegeden, Miskolcon, 

Sopronban és Szolnokon is. Három nyári évadon át 

szerepelt Salzburgban, a nyári ünnepi játékon. Öt 

évig tanított a Színművészeti Főiskolán. Egy évig az 

Állami Balettintézet növendékeinek oktatott 

színészmesterséget. Külföldi elfoglaltságai miatt abba 

kellett hagynia a tanítást. Többször fellépett 

Európában, Japánban, az USA-ban, Kanadában, 

Izraelben Mexikóban és Kínában is. Tizenkilenc év 

alatt több mint 100 külföldi turnén vett részt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Búcsúszavak dr.Takács Gyulához 

 

 „Látjátok feleim szüntükhel,  

mik vogymuk: isá por es  homou vogymuk…” 

 

Gyula, dr. Takács Gyula, az értényiek nevében téged szólítalak. Jó kezdés lesz-e így az 

elszármazottak és az otthon maradottak nem várt találkozóján? Jó lesz-e akkor, amikor 

feketén beszél a pap, és sorfalat állunk a halálnak? Nem kellene imádkozni inkább?  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved… 

Gyula, emlékképek peregnek bennem: felkészülten felelsz az órán, Adj király katonát! 

játszol a szünetben, szavalod a Nemzeti dalt, a Szózatot, ministrálsz, imádkozol, gyónsz, 

áldozol, szerepelsz színdarabban, táncolsz a bálban. Pannonhalmán hitet erősítesz, tudást 

bővítesz, majd katonaként rohansz a Tiszához, mert árvíz van. Jogász leszel. Aztán változik a 

kép: mosolyogsz, megölelsz, kezet fogsz, tanácsolsz, segítesz, föl-földobott kő leszel 

Értényben. Hites vagy, istenfélő, igaz, kemény, néha nehéz, konok, de meggyőzhető, istent, 

hazát, szülőfalut, embert szerető, esendő és gyarló, mint mindegyőnk. De ettől lettél - 

Kosztolányi Dezsővel szólva – egyedüli példány. 

Gyula, újabb képek tolakodnak. Társaiddal szervezed az elszármazottak találkozóját, 

fényképezel, levelezel, listát készítesz, rendezed a befizetéseket, intézed pénzügyeket, 

előterjesztést írsz, tárgyalsz a pappal, a kántorral, mindenkivel, akivel kell. Hosszú évek után 

így találkoznak újra rokonok, barátok, iskolatársak, falubeliek.  

 Pereg a régi film. Gyengélkedsz. Hiszel. Műtét. Bízol. Mehetnéked van.  Mész. 

Gyalogolsz, meg kell pihenned.  Autózol. Szereted a sebességet. Messze tájakat bejársz, mint 

aki még egyszer látni akar mindent. Közénk jössz halat enni, együtt lenni, mert – így mondtad 

– egy pillanatért is érdemes volt hazajönni. Gyenge vagy, fát vágnál, hogy erősödj. Pap és 

mise kellene otthon? Segítesz, érvelsz. Megbántanak, keseregsz, de keresztényként 

megbocsátasz. Társaiddal kőfaragóval tárgyalsz, mert kőbe vésetnétek jövőre a falu térképét 

és régi utcáit, emléktáblát készíttetnétek Gyöngyössy Imre filmrendezőnek, újra találkoznátok 

a régiekkel. Intézkedsz, hogy tetessük rendbe Petheő plébános úr sírját, mindenszentekkor 

telefonon és személyesen érdeklődsz, hogy mit szólunk a készhez, aztán… 

Gyula, ide most egy ének volna jó. Látjátok testvérek, ennyi az élet… Igazad van, ez a 

kántor reszortja egy temetésen.  

Jó lenne, ha tudnád: Odahaza koszorúba kötötték a fájdalmat, a jajt. Valami nincs 

rendben Értényben. Valami eltörött. A minap temették el Ábrahát Pistit, nem sokkal előtte 

Svasznek Árpit.  Nem fogyatkozunk már, hanem fogyunk. Gyászkocsit indított a november 

huszonkettedike is. Csilingelve csöndített a lélekharang, a nagyharang férfihoz illő három 

verse, majd a két harang, a kicsi és a nagy együttes szava téged siratott. 

Kosztolányi Dezső rólad is írhatta volna: 

 

„Látjátok feleim, egyszerre meghalt 

és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt…” 

 

Gyula! Tudtad, hogy elmész? Mért nem szóltál? Azt se mondhattuk: Állj meg, ülj le! 

Nem illik sietni a temetőbe. 

Gyula, te már a feltámadást várod, mi még a talányos holnapot. Köszönjük, hogy 

voltál. Legyen neked könnyű a föld! Nyugodj békében! Isten veled! 

 

„Látjátok feleim, szümtükhel, 

mik vogymuk: isá por es homou vogymuk…” 

 

 

Ékes László 

 


