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Értény község Önkormányzatának információs lapja

MEGHÍVÓ
A magyar hősök emlékének megörökítése az utókornak
olyan kötelességünk, amely önbecsülésünk, nemzeti
azonosságtudatunk megtartásának alapvető feltétele.
Erkölcsi követelmény, hogy a magyar hősök emlékünnepén
méltó ünneplés keretében
rójuk le hálánkat a nemzet mindenkori hősei előtt. Nem
feledkezhetünk meg történelmünk nagyjai mellett azokról,
akiknek nevét a történelemkönyvek nem őrizték meg -,
akiknek a hősi önfeláldozása nélkül ma nem létezne
Magyarország, és nekünk nem lenne hazánk. A magyar
hősök önfeláldozásának köszönhetjük, hogy most itt
állhatunk és magyarul, magyarként tiszteleghetünk előttük.
Ezért

2016. május 29. napján (vasárnap) délután 14,00 órakor
a HŐSÖK KERTJÉBEN
ünnepi megemlékezést tartunk, melyre tisztelettel meghívunk és várunk minden olyan
jóérzésű embert, aki velünk együtt hajt fejet és zászlót azon hősök előtt, akik egész
történelmünk során rendületlenül álltak helyt a történelem viharában, akik példát adtak
utódaiknak.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a település lakosai figyelmét, hogy jogszabályi előírásoknak megfelelően Értény
Község Önkormányzata már 2013 évben megalkotta a külterületi és belterületi
hulladékégetésre vonatkozó szabályokról szóló 6/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendeletét.

Ezúton felhívjuk mindenki figyelmét a rendelet betartására!
Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
46.§ (1) bekezdés c.) pontjában és 48.§ (1) bekezdésében, és a 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 27. §-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az avar és kerti hulladék (pl.: ág, nyesedék, a továbbiakban együtt: zöld hulladék)
ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben a komposztálás nem
megoldható a zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelező közszolgáltatás keretén belül,
illetve e rendeletben meghatározott módon történő égetéssel kell gondoskodni.
(2) Belterületen és zártkertben a háztartási növényi hulladék égetése megfelelő légköri
viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával szerdai és
szombati napokon végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom
idején, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(3) A zöld hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak
hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A
tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható. Az égetés befejeztével a tüzet
maradéktalanul el kell oltani, úgy, hogy parázs ne maradjon.
(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű valamint veszélyes
hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket illetve ezek maradékait, stb.).
(6) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során
keletkező egyéb zöld hulladék ártalmatlanítására nincs más lehetőség, az égetésre a jegyző
adhat engedélyt. Amennyiben a jegyző kiadta az engedélyt, a tervezett avar-, tarló, nád és
növényi hulladék égetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24
órával a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó parancsnokság részére írásban be kell
jelenteni.
2. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
(2) Ezen rendeletet a képviselő-testület a 2013. június 18. napján megtartott ülésén alkotta
meg.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik
Bati Tamásné
jegyzői megbízott

ANYÁK NAPJA
Minden évben van egy csodaszép nap, amiről sohasem
feledkezhetünk meg.
Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük.
Az édesanyákat, akik azáltal, hogy gyermeket hoztak
világra, a legszebb, ugyanakkor a legnehezebb hivatást
vállalták magukra.
Azért a legszebbet, mert nincs a feladataink között még
egy olyan, amely ennyi szeretetet, örömet, büszkeséget és
vigaszt tudjon nyújtani.
És azért a legnehezebbet, mert a sok jó mellett mindig ott
az örökös aggodalom, a féltés, a fájdalom és együttérzés,
amellyel gyermekeik lépteit követik a csecsemőkortól
egészen a felnőttkorig.
Az egyház és az irodalom egyaránt úgy fogalmaz, hogy a
nő, aki gyermeket vállal, édesanyává nemesedik. Ez egy csodálatos kifejezés, amely a magyar
nyelvnek köszönhető.
Anyu, mama – ezek azok a szavak, amit életünkben elsőként kimondunk.
A gyermekek és a felnőttek szívében az édesanya különleges helyet foglal el: Ő az, aki
számára kortól függetlenül mindig mi, a gyermekei vagyunk a legfontosabbak.
Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk.
Ő az, aki minden körülmények között képes összetartani a családot, akinek jelenléte,
gondoskodása, életünk fontos része.
Ő az, aki aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk.
Örkény István nagyon találóan fogalmazta meg az anyák szeretetét, amikor ezt írta:
„Szeretetük átlát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked a szeretetük, s egy léghajót
elkormányoznak a szeretet erejével, ha rajta utazik a gyermekük.”
Az édesanyák tápláló, vigyázó szeretete egy életen át végigkísér minden embert. Ez a szeretet
az, amely nem szab feltételeket, nem követel, nem kételkedik.
Ez a szeretet az, amely úgy tart meg magának, hogy közben el tud engedni.
Ez a szeretet az, ami édesebb és értékesebb a földi javaknál.
Május első vasárnapján valamennyien, - aki még teheti - pár szál virággal a kezünkben álljunk
oda édesanyánk elé, és egy öleléssel, néhány szívből jövő szóval mondjunk köszönetet
mindazért, amit értünk tettek.
Ezt tettük mi is május 1-én
vasárnap a Művelődési Házban.
Elmondhatom, hogy gyermekként
is és édesanyaként is sok
ünnepségen vettem részt, de ilyen
megható
élményben
pár
alkalommal volt csak részem.
Egyedül azt sajnálom, hogy kevés
gyermek
érezte
úgy,
hogy
nyilvánosság előtt verssel, énekkel
köszöntse
édesanyját.
Annak
viszont nagyon örültem, hogy a
gyermekek mellett felnőttek is
kiálltak a színpadra, hogy egy
dallal
mondjanak
köszönetet
édesanyjuknak, hiszen bármennyi idősek is vagyunk, nekik mindig a gyermekeik
maradunk!
Gománné Szabó Zsuzsanna
polgármester

ÚJRA FELELEVENEDIK EGY RÉGI HAGYOMÁNY

Rendkívül szorgalmas és bevállalós fiatalembereink, felelevenítve egy nagyon régi szép
hagyományt, állítottak a faluban a közösség számára egy hatalmas májusfát, amit majd
2016. július 9-én fogunk egy szabadtári bál keretein belül kitáncolni.
Április utolsó és május első napja, nemcsak a majális és a ballagások miatt fontos, hanem a
hónaphoz kötődő népszokások: a májusfaállítás és a májuskosár miatt is. Ilyenkor vihettek
ugyanis a férfiak a kiszemelt hölgynek fákat vagy kosarakat - jelezve ezzel udvarlási
szándékukat.
A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma. A XV. századtól kezdődően
szólnak forrásaink májusfa állításáról, az idegen eredetű szokás azonban bizonyosan régebbi.
A fát a legények éjszaka vágták ki az erdőn, és hajnalra állították fel a helyi szokásnak
megfelelően minden lányos ház elé együttesen, vagy mindenki a maga szeretője háza elé. Sok
helyütt csak a bíró és a pap háza, esetleg a templom előtt állítottak fel egyetlen magas
májusfát, a lányos házak udvarán kisebb fa díszelgett. A májusfákat szalagokkal,
zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg borral stb. díszítették föl, mielőtt a földbe beásták, vagy
a kapufélfára, kútágasra felszögezték volna. Erdélyben ki is faragták a fát vagy a legény
rávéste a nevét.
A fa kivágása, hazaszállítása inkább titokban történt éjszaka, hajnali feldíszítése is inkább a
legénybanda közös, bizalmas feladata volt. A reggelre díszelgő májusfa kiállítása, nagysága
stb. számos helyen szokásos magyarázatra adott okot: ki-kinek udvarol, kinek állítottak szebb
fát, kinek a májusfáját csúfította el reggelre a haragosa stb.
Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és
táncmulatság kísérte.
A májusfa ledöntésének szertartásos mozzanata volt a fa körültáncolása, a májusfára mászás.
Különösen nehéz volt a lehúzott kérgű, magas fát megmászni. Azé lett a tetejére erősített ital,
akinek ez sikerült. A legények gyakran megtréfálták egymást azzal, hogy az üvegbe paprikás
vizet tettek.
Némely településeken hagyományőrző rendezvényként éledt újjá a rendszerváltást követő
időszakban a májusfaállítás szokása, egy közös, községi fa felállításával – az adott község
főterén vagy valamelyik frekventált közterületén –, majd május végén a kidöntésével.
Ilyenkor általában az állításhoz és a kidöntéshez egyaránt kapcsolódhat valamilyen települési
ünnepi rendezvény, táncos mulatság.

„Tollászkodik a tavasz”
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár támogatásával 2016.május 09-én
délelőtt az óvodában megrendezésre került egy verses zenés
előadás
Eckert Lívia és Horváth Erik közreműködésével.
A gyerekek élvezték az előadást és nagy érdeklődést tanúsítottak a
gitár iránt.
Az interaktív előadás alatt az ovisok megcsillogtathatták tudásukat
is.
Mátyás Zsoltné
könyvtáros

GYERMEKNAP
ÉRTÉNYBEN
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN GYERMEKET 2016. MÁJUS 28.
NAPJÁN (SZOMBATON) DÉLELŐTT 9,00 ÓRAKOR A RÉSZÜKRE
MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ GYERMEKNAPRA!
Gyülekező 9 órakor az Ifjúsági Ház előtti parkban
PROGRAM
ÓVODÁSOK, valamint 1. és 2. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE
9 órától ingyenes játszóház (ugróvár, csúszda, mászóka) és körhintázás
10 órától a téren felállított színpadon a „KATALINKA” Bábszínház előadása
11 órától játékos vetélkedők
Megkérjük a szülőket, hogy óvodás, valamint az 1. és 2. osztályos
gyermekeikkel szíveskedjenek eljönni a rendezvényre, mert nekik még
szükségük van a szülői felügyeletre.
3. OSZTÁLYTÓL – KÖZÉPSIKOLÁSOKIG
9 órakor VEGYES CSAPATOK ALAKÍTÁSA (alsós gyermekek, felsős
gyermekek, középiskolások, felnőttek)
9,15 órakor TÚRA, A TELEPÜLÉS KÖRNYÉKÉN (állomásokkal színesítve,
ahol ügyességi, valamint komoly és vicces feladatokkal kell bizonyítani, ki lesz
a bajnokcsapat)
KÖZÖS PROGRAM MINDEN GYERMEK RÉSZÉRE
12 órától EBÉD
13 órától Buci bohóc a színpadon, arcfestés, lufihajtogatás
14,30 órakor meglepetés produkció
15 órakor HABPARTY a Tamási Tűzoltóság közreműködésével
16 órától futballmérkőzések a focipályán (iskolások –felnőttek, fiúk - lányok
stb.)

