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MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt   

2015. november 11. (szerdán) 16,30 órakor  

kezdődő MÁRTON NAPI ünnepségünkre. 

 

Program: 

 

- Az óvodások lámpásos felvonulása 

- Iskolások műsora Szent Mártonról a 

templomban 

- Tábortűz és zene mellett a résztvevők megvendégelése  

(libazsíros kenyér-lilahagymával, forralt bor, tea) 

 

 

 

 
 

 

 



SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSSEL, FELHASZNÁLÁSSAL 

KAPCSOLATOS  ROADSHOW   ÉRTÉNYBEN 

 
A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás a MAHIR kiállítás és 

Rendezvény Kft szervezésében 37 állomásos Szelektív 

Roadshow-t valósított meg a SOMI Regionális 

Hulladékkezelő Központ Fejlesztési Projekt érintett 

településein. 

 

Az egyik állomás Értény volt, amikor is 2015. július 22-

én az Ifjúsági Ház udvarán került sor a rendezvényre.  

Ugyanúgy a SOMI Regionális Hulladékkezelő 

Központ Fejlesztési Projekt keretében több mint száz 

darab komposztládát kapott Önkormányzatunk, melyet 

a lakosság részére szeptember hónapban ki is 

osztottunk. 

 

Az átadás-átvétellel minden igénylőnek vállalnia kellett, 

hogy az átvett komposztládát a rendeltetésének 

megfelelően (kizárólag komposztására) használja, 

épségéért, állagáért felel. Tudomásul veszi továbbá és vállalja, hogy a beruházás 5 éves 

fenntartási időszakában a projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, 

hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, melyeket erre jogszabály jogosít, illetve 

kötelez.  

                            Gománné Szabó Zsuzsanna 

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

Országos Könyvtári Napok Értényben 

 
2015-ben már tízedik esztendeje, hogy a könyvtárak az Országos 

Könyvtári Napok eseményeire. Az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség 2006 óta sokféle hagyományt követve, de tartalmában 

mindig megújulva igyekszik ráirányítani a lakosság figyelmét a 

könyvtárakra. Értényben is minden napra más programot 

szerveztem, különböző célközönség részére. A legsikeresebb volt az 

óvodások részére történő diavetítés, majd a „mesevasárnap”, amikor 

is polgármesterünk olvasott meséket a gyerekeknek és a 

„bűnmegelőzésről” szóló tájékoztató, melyet Papp Zsolt körzeti 

megbízott tartott. 

Megragadva az alkalmat, szeretném megköszönni a közreműködést, 

segítséget további meghívott vendégeimnek: Hőger Katalin, Bognár 

Gizi néni, Lukács Józsefné, Geiger Renáta (védőnő), Fenyő Andrea 

(óvodavezető), valamint a kedves megjelent látogatóknak. 

 

 

 
Gelencsér Edina 

könyvtáros 

 

 

 

 



KINEK JÁTÉK - KINEK VESZTESÉG ! 
 

Sajnos ismét szembesülnünk kellett azzal, hogy az önkormányzat tulajdonát 

szórakozásból megrongálják. 

Már több bejelentés érkezett a lakosság részéről, miszerint az utcákon kihelyezett kukákat, 

postaládát vagy egyéb épületek oldalát, kerítését kővel dobálják. 

Egy esetben sikerült nyakon csípni az elkövetőket, de sajnos a többi esetekben nem tudtuk 

azonosítani a tetteseket. 

 

A Petőfi és az Ady utcát összekötő híd immáron másodszor épült meg, de mielőtt kész lett 

volna, a korlátot kiszakították a betonból.  

 

A konyhakertünk is nagyon kapós, mivel a kerítést szétvágva az idén is volt olyan 

személy, aki nem otthon saját maga, hanem az önkormányzat közmunkásaival termeltette 

meg a paprikát. 

 

Most pedig itt vannak a legújabbak:  

 

- a faluban kihelyezett hirdetőtáblákat 

teljesen megrongálták, nem is lehetett 

használni a hirdetési felületet, ezért 

annak teljes cseréje szükséges 

 

- a konyhakertben felállított fóliasátor 

oldalát használták céltáblának és 

dobálták meg olyan nagy 

kődarabokkal, hogy az teljesen 

használhatatlanná vált, így 

vásárolhatunk egy új fóliát, ami 

bizony nem kevés pénzbe kerül. 

 

 

Természetesen a rendőrségen 

feljelentést tettünk ismeretlen 

tettesek ellen, de hogy a 

nyomozásnak lesz-e eredménye, 

az bizonytalan.  

 

Van ugyan sejtésünk az elkövetők 

személyéről, bizonyítani azonban 

nem tudjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

De reméljük, hogy EGYSZER BEFUTNAK A CSŐBE!!! 

 

 
Gománné Szabó Zsuzsanna 

                                                                                                                polgármester  

 

 



FALUNAP 
 

 
Az idén is sor került a hagyományos falunap megrendezésére, melyet Értény Község 

Önkormányzata, valamint Értény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata szervezett. 

Egy kicsit eltért az eddigiektől, hiszen a délelőtti órákban is 

voltak rendezvények. Sor került ping-pong, valamint csocsó 

bajnokságra.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Délelőtt került sor a főzőversenyre is, 

melyre 25 fő jelentkezett. A legfinomabb 

ételt Orsós Tibor készítette. 

 
A közös ebédet „cigány lecsót” Orsós Károlyné 

(Kati mama), valamint az 5 kondér töltött káposztát 

Fellinger Zoltánné (Inci) és kis kuktáik készítették.  

 

Köszönet nekik és azoknak az asszonyoknak, 

akik a punyát sütötték.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Délután a hagyományos kulturális műsorok 

közül válogathattak kedvükre valót a 

résztvevők. Nagy tetszést aratott a 

bohócunk, aki vidám perceket szerzett nem 

csak a gyermekeknek, hanem a 

felnőtteknek is. 

Óvodásaink, mint minden évben szépen 

szerepeltek, köszönöm szépen a 

részvételt és a felkészítő munkát. 

 

 
Az idén először került sor szépségversenyre, 

valamint Erdei Katalin által tervezett ruhák 

bemutatójára, ami szintén nagy tetszést aratott. 

 

Sztárvendéget is hívtunk Váradi Béla 

személyében, aki a közönség sorai közt 

cigánynótákkal szórakoztatta a közönséget.  

 

 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden 

szervezőnek és kivitelezőnek, aki munkájával 

hozzájárult a nap sikeréhez !!!  

Gománné Szabó Zsuzsanna 

polgármester 

 

 



 

ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS 

A Belügyminisztérium első ízben rendezte meg az Országos Közfoglalkoztatási Kiállítást 

Budapesten a Vajdahunyad vár környékén, melynek célja az országban eredményes 

közfoglalkoztató önkormányzatok reprezentatív bemutatkozási lehetőségén keresztül bemutatni a 

járási startmunka mintaprogramok keretében előállított termékeket.  

A rendezvényen 110 kiállító - köztük Értény is - mutatta be a megvalósított közfoglalkoztatási 

programok eredményeit. 

 

A standunk polcain láthatták a zöldség- és savanyúságféléinket, de megcsodálhatták a 

népviseletbe öltözött, pillét viselő lányainkat is, akik elnyerték Dr. Hoffmann Imre helyettes 

államtitkár úr tetszését is. Vele készült a közös fotó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezúton szeretném megköszönni a közmunkaprogramban foglalkoztatottaknak, a 

kiállításon résztvevőknek, valamint az óvoda minden dolgozójának, hogy községünk részt 

vehetett ezen a rendezvényen és méltón képviselhette Értény települést. 

        Gománné Szabó Zsuzsanna  

         polgármester 



 

IDŐSEK VILÁGNAPJA 

Kedves Időskorúak, Szép-korúak!  

 

Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük 

hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú munkában 

eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. 

 

Értény Község Önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket ezen szép 

ünnep alkalmából Sütő András gondolatával: 

 

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: 

a világ nem vele kezdődött”. 

A mi világunk Önökkel:    apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. 

Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét 

alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és 

bátorságot. 

 

Sokan gondolják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát. Én ezt úgy gondolom, 

megtették, amit várt tőlük a család, a nemzet, s most már a pihenés éveit töltik. 

 

Önök már mind nyugdíjasok, nem azért kelnek fel korán reggel, hogy a munkahelyre 

igyekezzenek, nem nehezül a vállukra a munkahelyi felelősség terhe. Elvileg nyugodtan élhetnek 

kedvteléseiknek. 

 

Hangsúlyozom elvileg. Mert én nem igen találok olyan nyugdíjast, akinek nincs dolga vagy 

gondja. Van, aki a portáját rendezgeti takarosra, van, aki kiskertjében kapál már kora reggel, van, 

aki virágait ápolgatja. 

Sajnos van, aki a pénz, a nyugdíj beosztásával küszködik, van, aki a betegséggel, van, aki nem 

győz gyermekein, unokáin segíteni, ennek ellenére úgy érzi, hogy a család terhére van, és van, 

akit az egyedüllét gyötör….és sorolhatnám.  

Kedves ezüsthajú, aranyszívű időseink! 

Ha két nemes fémből kellene ötvözni a mai nap ünnepi jelvényét, akkor ez az arany és az ezüst 

lenne. Aranyhoz hasonlítom szerető szívüket, az ezüsthöz pedig őszülő hajukat. Az arany fénye 

nem halványult el a sok gondtól, megpróbáltatástól.  

Ezüst hajukban pedig a sok-sok tél ott felejtette a fehérséget.  

Amint a természetben is van tavasz, nyár, ősz és tél, az ember életében is ez a folyamat megy 

végbe. Az idős kor az élet rendje, az éretté válás korszaka, életbölcsességgel, gazdag 

tapasztalatokkal. 

Arra kérjük a jó Istent, hogy adjon még sok-sok lágy, simogató tavaszt!  

Köszönjük a példamutatást! Köszönjük az emberi értékeket, amelyeket belénk csepegtettek.  

Végezetül szívből kívánom, hogy továbbra is ragyogja be életüket a két nemes fém:       az arany 

és az ezüst fénye. 

 

         Gománné Szabó Zsuzsanna 

          polgármester 

 



 

ELJÁRT AZ IDŐ 

Őszül a haj és fárad a kéz, 

minden lépés olyan nehéz. 

Ráncosabb arc és szomorú szemek, 

eljárt az idő a testek felett. 

Halkabb a hang, zihál a mell, 

hosszú idő súlyát már magán cipel. 

Remegő láb és fájó végtagok, 

jönnek már azok a sóhajok. 

Kézben a bot, nehéz a járás, 

esténként csupán imádság. 

Él még a fény, bár idős a test, 

fekete haj volt, s nézd már deres. 

Évek teltek és dolgos napok, 

odafent ragyogtak vigyázó csillagok. 

Fáj az élet néha a magánytól, 

s édes lenne az unokáktól. 

 

Csillog a szem, úgy, mint régen, 

halkan olvas a karosszékben. 

Apró betűk, bogarássza csendben, 

homály és könny égszínkék szemében. 

Hisz nem látja már, nézegeti csupán, 

meleg könny csordul végig arcán. 

Oly hamar eltelt az idő, s vele a fiatalság, 

hol a jókedv s az a régi bohémság. 

Zsebkendőjét kézbe veszi, megtörli szemét, 

s visszaengedi kötényébe erőtlen kis kezét. 

Azzal, mivel gyermekeit egykor simogatta, 

majd esténként szép szóval álomba ringatta. 

Felkel s visszaballag az idős asszony, 

hogy éjszaka, szeretett ura mellett 

virrasszon. 

Ki nem lehet már vele, de emlékét még őrzi, 

rettentő fájdalom idős szívét gyötri. 

Könnyek hullanak a fehér dunnára, 

így hajtja fejét a virágos párnára

 


