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Értény község Önkormányzatának információs lapja
2016. JÚLIUS 31-ÉN LEZÁRULT EGY ÉLETPÁLYA
40 év munkaviszony után nyugdíjba vonult Viszti Györgyné kolléganőnk, aki 1990. április
16. napjától (azaz az értényi önkormányzat fennállása óta) aktív dolgozója a hivatalnak.
Ünnepélyes keretek közt már elbúcsúztunk Tőle, de had köszönjem meg ezúton is a 26 év
lelkiismeretes munkáját.
„Az életed során bezárult egy ajtó...
Ami volt, mind a tiéd.
Nincsen végrehajtó,
ki elvenné tőled a sok kedves évet,
munkád során gyűjtött ezer szép emléket.
Fiatalon kezdted, - úgy ahogyan bárki helyed az életben meg kellett találni.
Emlékeid között őrzöl sok-sok arcot,
sikert, dicsőséget és keserű harcot.
Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még!
Gondoltál már arra: - "Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném, amire csak vágyom,
megváltozna vajon megszokott világom?"
Egy új ajtó nyílik meg a mai nappal,
kívánunk szerencsét, egy jó nagy kalappal!
Minden napjaidba erőt, egészséget,
szerető családot, örömöt, szépséget.
Válts valóra eztán minden olyan álmod,
mire nem volt időd, s mire csak szíved vágyott.
Sok tartalmas évet maradj még e földön!
Szavaimat tovább, egymásba nem öltöm.
Legyen meg mindened, úgy, ahogy kívánod!
Szeretettel ölelnek a régi barátok.”

GYERMEKNAP
Sok-sok év után településünkön megrendeztük a gyermeknapot, melyen
több, mint 100 gyermek vett részt szüleivel közösen. Ezúton is köszönjük
Szalai Lászlóné és Szalai László értényi lakosok önként felajánlott anyagi
hozzájárulását.
Úgy gondolom a szöveges beszámoló helyett beszéljenek a képek, melyekből minden
kiolvasható.

HŐSÖK NAPJA
A hősi halottak előtti tisztelgés iránti igény az I. világháború idején fogalmazódott meg
először, hiszen a magyarság soha nem látott emberáldozatot hozott, így sokan vélték úgy,
hogy az elesett százezrekre megkülönböztetett módon kell megemlékezni.
Május utolsó vasárnapján mi is megemlékeztünk őseinkre, akik rendületlenül álltak helyt a
történelem viharaiban, akik példát adtak utódaiknak.
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.

**************************************************
AZ IDÉN IS MEGTARTOTTÁK TALÁLKOZÓJUKAT AZ
ÉRTÉNYBŐL ELSZÁRMAZOTTAK
Az értényiek helyben is, valamint a Tolnai Népújságból is értesülhettek róla, illetve részt is
vehettek a szülőfalujukból elszármazottak június 4-én megtartott találkozóján. A szervezési
feladatokat ebben az évben is Ékes László, Simon Ferencné és Molnár Béla vállalta magára,
akik sokszínű programot állítottak össze. A Bíró László tábori püspök celebrálta szentmise
után a Hősök kertjében Sudár Béláné tartott előadást a település templomának védőszentjéről,
Szent Mártonról, ezt követően Tóth Károly Trianonra emlékezett, majd az 1956-os emlékév
keretében a forradalom értényi eseményeit Ékes László idézte fel.
A beszédek után Lakatos Sándor tamási alpolgármestere és felesége dr. Juhász-Schlatter
Bernadett helyezték el a tisztelet koszorúját.
Az ebéd elfogyasztása után Ékes László bemutatta legújabb kötetét, az Értényi emlékkönyvet,
amely a település egykori világát, emberét, néprajzát mutatja be.
Az emlékezetes napot kulturális műsorok, közös zenélés és beszélgetés zárta.
Az idei évben a képen látható szt. Márton fáját állították fel szülőfalujuk tiszteletére.

„Bátrak éjszakája”
Bűnmegelőzési napot tartottak az értényi gyerekeknek
A Tamási Rendőrkapitányság és az Értényi Önkormányzat „Éjszakai bátorságpróba” címmel
bűnmegelőzési napot tartott az iskola előtti utolsó szabad hétvégén a helyi gyerekeknek.
A jó hangulatú rendezvényen közel 100 gyermek 11 helyszínen tehette próbára tehetségét,
bátorságát.
Különböző bűn,- és baleset-megelőzési feladatot kellett a gyerekeknek megoldani,
személyleírás és fantom képek alapján kellett megnevezni a csoki tolvajt, egy kitalált baleset
helyszínéről kellett a szétszóródott személyes tárgyak és alkatrészek összeszedni, meg kellett
nevezni három olyan dolgot, ami megtalálható egy szolgálatban lévő rendőrnél. A verseny
végén minden résztvevő kedvére fogyaszthatott ételt, italt a helyi önkormányzat jóvoltából.
A Tamási Rendőrkapitányság dolgozóival együttműködött a Nagykónyi Polgárőr Egyesület
elnöke, Szűrös Géza úr, valamint a helyi polgárőr egyesület tagjai, továbbá az értényi szülők
is segítettek a rendezvény sikeres lebonyolításában.
Dr. Bognár Szilveszter r.ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

ÚJRA AZ ÓVODÁBAN…
Az őszi nap sugarai örömtől, vagy könnytől csillogó szempárokban tükröződtek vissza az
óvodakezdés első napjaiban.
A nyári szünet után már mindenki nagy izgalommal várta, hogy újból találkozhasson a kis
barátokkal, óvónénikkel, dadus nénikkel. Sokaknak rengeteg mondanivalójuk volt az első
találkozásnál, néhányan pedig „csak” egy nagy , szótlan, szorító-szerető öleléssel fejezték ki a
viszontlátás örömét.
A tavalyi évben sok közös programunk, rendezvényünk volt, amibe lehetőség szerint a
szülőket is bevontuk, hogy betekinthessenek az óvodai életbe, minél több közös élményben
legyen részük gyermekeikkel.
A tanév első programja a MÁRTON NAP volt, ahol - immár hagyományosan - a falu
apraja-nagyja felvonul. A templomban Márton legendájának felelevenítése és egy közös ima
után együtt indult a fáklyás menet a sötétedő utcán. A folyóparton a lámpások és a tábortűz
fényénél zsíros kenyeret falatozva, harmonikaszó kíséretében töltöttünk el egy gyermeknek,
felnőttnek egyaránt kellemes, emlékezetes estét.
Megemlítésre méltó, a KARÁCSONYI
KREATÍV
KÉSZÜLŐDÉS
amit
a
Kultúrházban tartottunk már másodízben. A
szülők
csaknem
100%-os
részvételi
arányban voltak jelen ezen az óvodai
dolgozók által vezetett, különböző kézműves
tevékenységekre alkalmat adó foglakozáson,
ahol egyszerű, könnyen elkészíthető, ám
mutatós kis karácsonyi díszeket készíthettek.
Néhányan nagymamát, iskolás testvért is
hoztak. Korosztálytól függetlenül mindenki
nagyon lelkesen, elmélyülten alkotott.
A FARSANG óvodai berkeken belül történt megrendezése után a télbúcsúztató ÉRTÉNYI
BUSÓJÁRÁST a törökkoppányi és nagykónyi iskolások egy-egy osztályának részvételével
tartottuk meg. Csörögve-kolompolva, busó-álarcban jártuk körbe a falu központját. A
kiszebabát máglyára dobva, télűző- tavaszváró rigmusokat kántálva együtt táncoltuk körbe a
tüzet az óvoda udvarán.
A telet sikeresen elűzve beköszöntöttek tavaszi óvodai ünnepeink, megemlékezéseink.
Kiemelve ezekből a szülő, gyermek
és óvodai dolgozók számára egyaránt
legemlékezetesebbet, legszebbet, az
ANYÁK NAPJÁT. A gyerekeket
már reggeli érkezésnél anyukájukkal
együtt fogadtuk a csoportokban.
Nagyon jó volt, hogy a műsor alatt a
gyerekek a szülők előtt állva
csaknem érintés-közelben énekeltek,
verseltek.
Öröm volt nézni a sok türelmes
anyukát játékidőben is, amint együtt
rajzoltak,
építettek,
kirakóztak
csemetéikkel.

Szülők és gyerekek számára is a legnagyobb öröm mégis talán a kis asztaloknál közösen
elfogyasztott tízórai és ebéd volt, amivel megvendégeltük az anyukákat. Szívet melengető
délelőtt töltöttünk együtt aznap az óvodában.

Az idei nevelési évben megpróbáljuk úgy szervezni az óvodai életet, rendezvényeinket,
ünnepeinket, hogy a szülők még több betekintést nyerhessenek az óvoda, a gyerekek
mindennapjaiba.
Az év elején tartott szülői értekezleten az érdeklődő szülők megismerkedhettek óvodánk
három új óvodapedagógusával.
A szülők közössége tagjainak megválasztása után megbeszéltük az óvodával kapcsolatos,
mindig napirenden levő kérdéseket, problémákat. Tájékoztatást kaptak az óvodában helyi,
illetve külső kezdeményezésre beinduló új óvodai tehetségfejlesztő és egyéb foglakozásokról.
Lehetőségük lesz a szülőknek gyermekeiket beíratni – az óvodai életből, játékból időt el nem
vevő - Hit- és vallásoktatásra.
A helyi hagyományok ápolását, valamint utánpótlás-nevelést, csoportbővítést megcélozva
szeretettel várja a Vadrózsák tánccsoport az érdeklődő, táncos lábú óvodás fiúkat, lányokat.
A Törökkoppányban működő Koppányvölgye FC pedig már ki is választotta hat
nagyobbacska ovis fiúnkat, akik nemsokára leigazolva rúgják majd a labdát a focipályán.
A 2016-2017-es nevelési évet 37 gyermekkel indítottuk, ebből 4 az újonnan beíratott óvodás.
A Süni csoport 17, a Katica csoport 20 fővel indult. Az óvodába összesen 13 nagy, 14
középsős, és 10 kiscsoportos gyermek jár.
Minden óvodai dolgozó egy cél érdekében dolgozik: a gyerekek érezzék minél jobban
magukat az óvodában, szeressenek óvodába járni, és adottságaikhoz, egyéni képességeikhez
mérten a lehető legjobb szintre jussanak el. Ez - a gyerekzsivajtól hangos óvodában részünkről értő, érdembeli figyelmet, sok türelmet, állandó aktív, segítőkész magatartást, a
szülők részéről pedig bizalmat és együttműködést feltételez.
Tegyünk meg KÖZÖSEN mindent azért, hogy minden óvodás szeme az örömtől csillogjon !
Berta Katalin
óvodavezető

MÁRIÁT DÍCSÉRNI, HÍVEK JÖJJETEK…
Falunkban nyári hónapokra sem mondhatjuk, hogy uborkaszezon volt, hisz oly sok program
akadt minden korosztály és érdeklődő számára.
Így voltunk vele mi is, templomba járó, hitét megvalló emberek, akik három kisebb-nagyobb
zarándoklaton vettünk részt.
Júliusban Kocsolára mentünk, Bartha Zsolt atya hívására, a falu Szent Anna napi búcsújára.
az ünnepi szentmise egyúttal a hittantábor résztvevőinek hálaadó miséje is volt. A kis
templom megtelt emberekkel, Kézzelfogható volt a jó érzés, a szeretet. A mise után
süteménnyel, frissítő itallal és hatalmas kedvességgel kínáltak bennünket.
Zsolt atyakövetkező meghívása Táncházba szólt Szakcsra, ahova fiatalokkal érkeztünk.
Borsod megyében, a Körömi Római Katolikus Plébániáról is jöttek vendégek egy nagy
busszal, Chavvakula Lourduraju SVD atya vezetésével.
Köszöntőjében Zsolt atya elmondta, melyen jónak tartja a kötetlen együttlétet, a jókedvet, az
egymás megismerését. Az Indiából származó atya is megerősítette ezt, a kapcsolatépítés
fontosságát, melyen keresztül meg tudjuk élni Jézus örömhírét, a szeretetet.
Ezen az esten ez meg is valósult. A finom babgulyás és palacsinta elfogyasztása után a közös
táncban a mulatságban, a sok beszélgetésben. A tánclépéseket bemutató pécsi néptáncos
Muzár Mónit választotta partnerül. A láb alá valót szolgáló zenekart is dicséret illeti. Igazán
szép nyári este volt!
Szintén Zsolt atya szervezésében, augusztus 28-án Máriagyűdre zarándokoltunk, a Bukovinai
Székelyek búcsújára. Lélekemelő olyan közösségben lenni, ahol érezzük, hogy
összetartozunk, egy a hitünk, együtt imádkozunk, van reményünk, van egy égi Édesanyánk,
aki közbenjár érettünk Szent Fiánál!
Délután Mohácsra indultunk, ahol nagy ünnepséget rendeztek, emlékezve a 490 évvel ezelőtti
csatára. Ennek tiszteletére körmenetben érkezett a Szent Jobb a szentmisére, amit Erdő Péter
bíboros úr celebrált. A hazaszeretet érzése felerősödött bennünk arra gondolva milyen sok
ősünk áldozta fel életét itt is a törökökkel vívott csatában, szép magyar hazánkért!
A nagy meleg ellenére elmondhatjuk, hogy igen tartalmas, szép napunk volt.
Végül az elmaradhatatlan Andocs, a szeptember 8-i kisboldogasszony napi búcsú. Falunkból
hosszú évtizedek óta járunk ide, mondhatjuk, hogy haza megyünk a Szűzanyához. Most is ez
történt. Részt vettünk a szentmisén, és a végén kis csoportunk közösen imádkozott, énekelt
Elbúcsúzva a Szűzanyától, értük a közbenjárását falunk lakóiért, hogy békességben,
szeretetben élő közösség legyünk!
Sokadjára megcsodáltuk a Szűzanya „ruhatárát”, melyek között több értényi hívő
ajándékruhára lehetünk mi is büszkék. Megvettük a „búcsúfiát” is és már csak egy finom
fagyira vágytunk, de zárva volt a fagyis, no majd jövőre…
Megköszönjük az önkormányzatnak, hogy több alkalommal is biztosította az utazást
számunkra.
Végül egy következő programra hívom fel a figyelmet, szeptember 25-én délután 15 órakor
püspöki szentmise lesz Nakon, jelentkezés esetén oda is el tudunk menni.
Sudár Béláné

CSALÁD-BARÁT NAP
Az idei évben a falunap elnevezést család-barát napra változtattuk, hiszen úgy gondoltuk ezen
a napon a családok és a barátok találkoznak egymással és töltenek el egy közös délutánt.
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából délelőtt főzőversenyre került sor, ezzel
egyidőben a gyermekek ping-pong, valamint csocsóversenyen vehettek részt.
A közösen elfogyasztott babgulyás után kulturális műsorra került sor, ahol az értényi
óvodások, a Pári és a Nagykónyi hagyományőrző tánccsoportok, a Nagykónyi ugróköteles
csoport, Staudt Renáta énekes, a törökkoppányi Fásy mulató, valamint a mindig sikert arató
helyi Vadrózsa táncegyüttes lépett fel. A sztárvendégünk Magyar Rózsa volt. Újdonságként
az idén első ízben mutatta meg tehetségét az értényi középkorosztály is különböző énekestáncos produkciókkal. Ezúton is köszönöm a fellépőknek a lelkesedést és a bátorságot, hiszen
így bebizonyítottuk, hogy kevesebb pénzből is lehet jól szórakozni.

