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Értény község Önkormányzatának  információs lapja 
 

 
 

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy megújult Értény község hivatalos honlapja, melynek 
teljes körű feltöltése még folyamatban van. Elérhetősége:  http://értény.hu/ vagy 
http://www.értény.hu/ 

A honlap látogatása során megismerkedhet településünk történelmi múltjával, jelenével, 
értékeivel, kulturális életünkkel, információt kaphat ügyfélfogadási rendekről, aktuális 
kérdésekről, rendezvényeinkről, ünnepeinkről. A galériában a fényképek segítségével 
felidézheti az elmúlt eseményeket. Tájékozódhat Értény közéletéről, elolvashatja a helyi 
újságban megjelenő híreinket, nyomon követheti az Önkormányzat Képviselő-testületének 
rendeleteit. 

Kívánjuk, hogy mindenki kedvére barangoljon honlapunkon és e látogatás kellemes és 
hasznos perceket szerezzen! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREINK RÖVIDEN 

 
 
- Értény Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális alaphoz 

„Értény Község Könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére”, mely 
pályázaton 489.924 Ft-ot nyert. A megítélt támogatásból a könyvtári polcok kerülnek 
lecserélésre, valamint a Tolna Megyei Könyvtár új asztalokat, székeket biztosít a 
május hónapban kifestett és felújított helyiségbe.  
Gelencsér Edina könyvtáros a jövőben is, a megszokott időpontban vár minden 
olvasni szerető gyermeket és felnőttet egyaránt 
 

- A könyvtáron kívül elkészültek az orvosi rendelőben, az idősek klubjában, a polgárőr 
helyiségben és a ravatalozóban végzett meszelési, festési munkálatok 
 

- A közmunkaprogramok keretében folynak a járdajavítások, árkok, átereszek tisztítási, 
karbantartási munkái, a konyhakertek művelése, a közterületek folyamatos rendben 
tartása, a mezőgazdasági földutak karbantartása. 

 
- Ez elmúlt évekhez hasonlóan az idén is nyújtottunk be pályázatot nyári 

gyermekétkeztetésre, azon gyermekek számára, akik rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek. A nyári étkeztetés 2015. június 16. napjától - 2015. 
augusztus 28. napjáig, összesen 53 étkezési napra történik.  
 

- Ezúton ismételten felhívjuk minden kutyatartó gazda figyelmét, hogy azokat az 
ebeket, amelyek szabadon mászkálnak az utcán, lefényképezzük és a Tamási Járási 
Hivatalnál a tulajdonost továbbra is feljelentjük 
 

- A 2014. évi közmeghallgatáson tájékoztattam a résztvevőket a csomagoló épület 
pályázati pénzből történő felújítási munkáinak késedelméről, annak okáról. Értény 
Községért Ifjúsági Egyesület a legutolsó lehetőségét megragadva a Bíróságig is 
elment, hogy ezt a pályázati pénzt megkaphassa, de sajnos a napokban kapta meg a 
végzést, amelyben elutasításra került a kérelmük. Ennek következtében, mivel 2013-
ban a Képviselő-testület kezességet vállalt az Egyesület hiteléért, ezért az 
Önkormányzatnak a múlt hónapban több, mint 11 millió forintot kellett kifizetnie 
annak kiegyenlítésére. A bírósági végzés alapján mulasztás történt az elszámolás 
kapcsán, mivel az nem lett időben beadva.  
Fentiekre tekintettel az épület egyéb pályázati lehetőség hiányában egyelőre ebben az 
állapotában marad 
 

 
FELHÍVÁS 

 
A Magyar Honvédség állás tájékoztatót tart 2015. június 30-án kedden 13 órakor 
Helye: Művelődési Ház Értény 
Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt, akit érdekel a katonai szolgálat és elkötelezett a 
honvédelem ügye iránt. 
A helyszínen személyes megbeszélésre is lesz lehetőség a Honvédség szakembereivel. 
 
 
 
 
 
 
 



ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA 
 

Immár harmadik éve, hogy az Értényből elszármazottak megrendezik közös találkozójúkat az 
ország különböző pontján, valamint a helyben élő iskolatársaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel. 
 
Ezen alkalmakkor nem csak az a fontos, hogy ismét együtt legyenek, hanem Albert Sweitzer 
gondolatait idézve az is, hogy „Éljünk úgy, hogy távozván nyomokat hagyhassunk az idő 
homokjában”. 
 
Ezen találkozó résztvevői - legyen az elszármazott, vagy jelenleg is szülőfalujában élő - ,  
minden évben olyan nyomokat hagytak hátra, amelyek maradandóak és időtállóak. 
 
2013-ban felállításra került az elszármazottak kopjafája 
2014-ben a templomban emléktáblát avattak az Értényben szolgálatot teljesítő papok, 
kántorok és kedves nővérek emlékére, valamint 
felállításra került a falu védőszentjének Szent Mártonnak az emlékműve  
2015-ben pedig sor került  
- a dr. Gyöngyössy Imre sétány, 
- Gyöngyössy Imre filmrendező portré és emléktáblájának,     
- a volt iskola, tanítók, tanárok és segítők emlékére készített   
  emléktábla valamint  
-a falukő avatására 
                     
Ezek az alkotások nem csak díszítik településünket, hanem emlékeztetnek is. Emlékeztetnek 
arra, hogy nem csak az itt élők, hanem az elszármazottak is szeretettel gondolnak 
szülőfalujukra, szívesen térnek vissza oda, ahol gyermekek voltak, ahol most már sajnos 
egyre kevesebb idős szülőt kell meglátogatniuk.  
Őket elszólította a változó világ, a munka, a párkapcsolat, az itt maradókat pedig kötötte a 
szülőföld szeretete.   
Ezek a találkozók lehetőséget adnak a régi ismerősök közös beszélgetéseihez, az elfelejtett 
emlékek felidézéséhez, a régi csínytevések felelevenítéséhez, valamint, arra, hogy mindenki 
elmesélhesse kivel mi történt az elmúlt években-évtizedekben.  
 
Az idén sem történt ez másként. Reggel 9 órakor volt a találkozó a kultúrháznál, majd a 
templomban Bartha Zsolt és Szabó Oszkár által celebrált szentmisén vehettünk részt. 
Ezt követően a Hősök kertjében ünnepélyes keretek közt került sor a dr. Gyöngyössy Imre 
sétány tábla, valamint az emléktáblák avatására, leleplezésére, majd megáldására. A sétányon 
áthaladva az Idősek Klubja kertjében elhelyezett kopjafákra kötöttek nemzeti színű szalagot 
és leleplezésre került a sétány végét jelző faragott tábla is. 
Az ünnepség végén, a Béke téren megtörtént a falu-kő felavatása, megáldása, majd 
koszorúzása. 
Az elszármazottak emlékéremmel és emléklappal köszönték meg Simon Ferencnének, Ékes 
Lászlónak és Molnár Bélának a falukő, az emléktáblák elhelyezésével kapcsolatos 
tevékenységüket, valamint a szervezői munkájukat. 
Ezt követően az ebéd után, filmvetítésre került sor a Kultúrházban, ahol megnézhettük 
Gyöngyössy Imre által rendezett és az édesapjáról szóló Férfiarckép című alkotását, majd 
Gyöngyösy Imre filmrendezőről szóló portréfilmet, melynek különlegessége, hogy itt, 
Értényben mutatták be először közönség előtt.  
A kulturális programokat követően közös zenélésre, nótázásra került sor. 
 
Településünk lakossága nevében ezúton szeretném megköszönni, hogy az elszármazottak és a 
helyben élők által felajánlott adományokból elkészülhettek azok az alkotások, melyeket 
remélem még sok évig fognak közösen látogatni. 

         Gománné Szabó Zsuzsanna 
          polgármester 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉRTÉNYI ÓVÓNŐK A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATBAN 

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási Tagintézménye TÁMOP 3.1.6.-11/2-2011-
0008 azonosítójú pályázatának megvalósítása során több alkalommal hívott vendégeket 
aktuális programjaira. Így a járási védőnők továbbképzésén Pesti Eszter Értény-
Koppányszántó védőnője, a projekt nyitó- és záró konferenciáján Értény óvodapedagógusai 
vettek részt. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő pedagógusoknak szervezett eszközkészítő 
délutánon 15 óvodapedagógust és 15 alsó tagozatos pedagógust láttunk vendégül 2015. április 
29-én Szakszolgálatunkban.  
A délután folyamán olyan hasznos eszközöket készítettünk, amelyek a sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel való közvetlen óvodai, iskolai foglalkozást segítik, egy-egy fejlesztendő 
részterület, vagy gyakorlandó ismeret elsajátítását célozzák meg. 
Az elkészült eszközöket természetesen mindenki magával vihette. 
 
A látogatást színesítette Berta Katalin és Cecei Istvánné óvodapedagógusok kiállítása, 
amelyben óvodájuk az Értény-Koppányszántó társult Óvoda értényi csoportjában alkotott, 
kipróbált eszközeiket, játékaikat mutatták be.  
Egy rövid vetítés keretében a játékokat használatuk közben, az óvodában készült képeken is 
megnézhettük. 
Kati és Zsuzsa közel 50 saját készítésű játéka nagy sikert aratott, folyamatosan kattogtak a 
telefonok fényképezői, mert ötleteiket önzetlenül megosztották a résztvevőkkel. 
 
Ezúton is köszönjük nekik! 
 

Mohaié Takács Valéria 
tagintézmény igazgató 

TMPSZ Tamási Tagintézménye 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ezúton mi is gratulálunk Kati néninek és Zsuzsi néninek és további sikeres munkát 
kívánunk! 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

HŐSÖK NAPJA 
 

2015. május 31. 
 

 
A magyarság hosszú,      nehéz történelme során, a haza megszámlálhatatlan fia és leánya 
harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt 
vértanúságot a hazáért.  
Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam. 
Magyarország Kormánya kötelességének érezte, hogy tisztelettel adózzék azok emléke előtt, 
akik a vérüket ontották, életüket áldozták Magyarországért.  
A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2001-ben megalkotott törvényében a magyar nemzet 
soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök 
dicsőségére, minden év május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök 
Emlékünnepévé nyilvánította. 
 
Értény Község Önkormányzata és lakossága 1993-ban emlékművet állított a II. 
világháborúban elesett hősök, a haláltáborokba hurcoltak és a harci események során 
meghaltak emlékére.  
Sajnos egyre kevesebben vagyunk jelen, akik emlékezetében él még e napnak az eseménye 

- a történelmi zászlók lobogása 
- az ezredes úr avató beszéde 
- a püspök úr misén elhangzott szentbeszéde 
- az emlékmű leleplezése, felszentelése. 

Azokban az ünnepélyes percekben megfogadtuk, hogy az elesett hősök emlékét megőrizzük.  
Ezért állunk itt tisztelettel és lehajtott fővel az emlékművek előtt újra.  
 
Emlékezzünk! 
 
Az emberiség mindeddig legszörnyűbb háborúja 70 éve, 1945. május 9-én ért véget. 
A háború 70 hónapig tartott és 55 millió ember életébe került. 
Hazánk 1941. júniusában lépett be a háborúba és több mint 10 millió életet követelt. 
Amikor kitört a háború, egyik pillanatról a másikra a férfiak millióival tetette le a 
munkaeszközeiket, földművesek hagyták ott verejtékkel megművelt földjeiket, 
fiatal diákok keltek fel az iskolapadból. Jöttek a behívók, egyenruhába bújtak, fegyvert fogtak 
és teljesítették a parancsot.  
Sosem látott tájakon, sosem látott csillagok alatt, kimondhatatlan nevű helyiségek határában,  
csontig hatoló hidegben és rekkenő hőségben, éhezve és halálosan fáradtan, a harcvonalban és 
a fogolytáborokban, lezárt marhavagonokban és égő páncélosokban, fegyverrel és 
fegyvertelenül néztek szembe az ezerarcú halállal.  
 
Ezek a fiatal legények és férfiak, akik vérükkel írták e sokat szenvedett nép dicsőséges 
történelmét, megérdemlik, hogy minden évben kegyelettel emlékezzünk rájuk és elhelyezzük 
virágainkat, koszorúinkat az emlékműveknél. 
Értünk áldozták fiatal életüket, elhagyták családjukat:  feleséget, gyermeket, idős szülőket s a 
harcmezőre vonultak, ahol vagy hősi halált haltak, vagy hadifogságba estek és sok-sok évet 
töltöttek messze idegenben. A hadifogoly táborokból és az elhurcoltak közül nagyon kevesen 
tértek vissza, úgy, ahogy a háborúból is. Ők valahol ismeretlen tömegsírban alusszák örök 
álmukat. Hajtsunk zászlót és fejet a hazáért mindhalálig küzdők előtt,  
hogy erőt gyűjtsünk egy boldogabb jövő megteremtéséért.  
 



A Hősök napi megemlékezések során az elesettek példájáról, kitartásáról, áldozatvállalásáról 
esik szó, de ritkán beszélünk az otthon maradt édesanyák soha el múló reményéről, titkos, ki 
nem mondott gondolatáról: „a fiú, a gyermek, egyszer hazatér”! 
Hányszor látjuk azt a hétköznapi helyzetekben is, hogy egy édesanya soha nem adja fel a 
reményt, ha gyermekéről van szó! Egy édesanya mindig remél és bízik, és csaknem 
belepusztul a búcsúzáskor. S ha a harc már reménytelennek tűnik is, az apák inkább feladják, 
de az édesanyák soha! 
 
A háborúk során az asszonyok maradtak otthon a kisgyermekekkel, gazdasággal, az idős, 
beteg szülőkkel. 
Szívszorongva várták a tábori levelezőlapot, a szabadságos katonákat, hogy hírt kapjanak 
családtagjuk felöl. Vajon él-e még a szeretett férj, az áldozatos édesapa, vagy láthatja-e még 
az a fiatalember idős szüleit akiket itthon kellett hagynia. 
Van-e remény, hogy visszatérjenek!    
 
A XX századi világháborúból haza nem tért katonákra ma még együtt emlékezünk azokkal, 
akiket Ők szerettek, s akik Őket hazavárták.  
Ám nem szabad megfeledkeznünk az idő könyörtelen múlásáról. Lassanként elköltöznek a 
gyermekek is.  
A Hadak Útjára tért katonák ma már minden család részét képezik, mert ők azért haltak meg, 
hogy mi élhessünk.  
 
A lélekharang Mindannyiukat szólítja, a mécsesek lángja az Ő lelküknek is elviszi az 
emlékezés világát. 
 
Lélekben újra temetjük szeretteinket, mert talán nincs olyan család Magyarországon, amely ne 
vesztett volna el legalább egy apát, fiút, fivért a nemzetet próbáló háborúkban.  
A lélekharang a Hősök Napján, Értük szól, a gyertya nekik világít, miként minden nemzet 
fiaiért, akik életüket áldozták az embert próbáló világháborúkban. 
 
Kívánom, hogy hősi halottaink közeli és messze távoli sírjaikban nyugodjanak békében,  
mi pedig éljünk békességben. 
 

       
 Gománné Szabó Zsuzsanna 
  polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
A Hősök napi megemlékezésünk alkalmával az 
emlékműveket az Értényi Önkormányzaton felül az 
Értényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint 
az Értényi Polgárőr Egyesület is megkoszorúzta. 
 



MEGHÍVÓ 
 
 
Értény Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Értény Község Önkormányzata szeretettel vár 
minden kedves értényi lakost a 2015. július 4-én szombaton  megrendezésre kerülő ROMA-
ÉS FALUNAPRA. 
 
A délelőtti órákban a gyerekeknek csocsó és ping-pong versenyt hirdetünk, melyre kérjük a 
jelentkezéseket az Önkormányzati Hivatalba 2015. június 30. napjáig. 
A hagyományokhoz híven meghirdetjük a főzőversenyt is, melyre szintén délelőtt kerül sor a 
szokott helyen. A húst minden résztvevő számára biztosítjuk. Az ételeknek 12 órára kell 
késznek lennie. 
Újabb programokat is szeretnénk bevezetni, mint például a falu szépe megválasztása, 
valamint megtudhatjuk ki süti a falu legfinomabb pogácsáját. 
Jelentkezőket szintén június 30. napjáig várjuk az Önkormányzatnál. 
Ami még újdonság a gyermekek számára, hogy egész délután ingyenesen lehet igénybe venni 
egy légvárat, trambulint és körhintát, arcfestést. A délután folyamán velünk lesz egy bohóc is, 
aki lufikat fog hajtogatni és különböző feladatokat ad majd a gyerekeknek, amiért 
természetesen jutalom jár.   
 
A kulturális programok keretében az alábbi szereplők lépnek fel: 

- értényi óvódások 
- Paksi Csillag Show-tánc Egyesület (show tánc, hip-hop, modern táncok, hastánc, stb.) 

Tagjaik szépségversenyekről, táncversenyekről 1-2-3 helyezéssel és különdíjjal tértek 
haza. 

- Laguna Mazsorett Csoport Iregszemcse 
- Erdei Katalin által tervezett ruhákból DIVATEMUTATÓ 
- Koppányszántói, Pári, Nagykónyi Hagyományőrző Tánccsoportok 
- Helybeli fiatalok zenés, táncos produkcióik 
- Tamási Musette Harmonika együttes 
- Értényi Vadrózsa Tánccsoport  
- Sztárvendég: a Muzsika TV-ből ismert VÁRADI BÉLA (cigánydalok) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Szabadtéri bál 
 
 


