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2016. év

4. szám

Értény község Önkormányzatának információs lapja

A Kormány 255/2008. számú „A szép korúak jubileumi
köszöntéséről” szóló rendelete szerint egy hosszú élet munkája,
eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg
kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei
részéről is. A Kormány Magyarország nevében köszönti a 90.,
a 95., a 100., a 105., a 110. és a 115. életévüket betöltött,
Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárokat.
Településünkön Nagy Józsefné született Takács Erzsébet érte
el a 90. életkévét és kapta meg a Kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt
köszöntő emléklapot, melyen az alábbi köszöntő olvasható:
„ EMLÉKLAP
Nagy Józsefné részér 90. születésnapja alkalmából.
Ez az emléklap hivatott kifejezni a szép korú
polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az
ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és
további boldog éveket.
Tisztelettel:
Orbán Viktor
Magyarország Miniszterelnöke”
Értény község Önkormányzata nevében mi is nagy szeretettel köszöntjük Bözsi nénit, és
kívánunk minden szépet családja körében !

AJÁNDÉKOK A „SZÜLŐFALU” TISZTELETÉRE
Polecsák Béla Értényből elszármazott megkereste Önkormányzatunkat, hogy szívesen
adományozna 4 db goblein képet a falunak, melyeket szülei készítettek.
Szülei 1972-ben költöztek el Értényből Harkányba, ahol munkahelyet találtak.
Szabadidejükben gobelin képeket varrogattak. Már mindketten elhunytak, de Polecsák Béla
úgy gondolta, hogy akaratukkal egyezne, ha a képekből Érténybe is jutna. Hagyatékukból
felajánlott ajándékképpen a községnek 4 db-ot.
Az értényi lakosok nevében nagyon szépen köszönjük a felajánlást!
A képek már új helyükön vannak (a könyvtárban, idősek klubjában és az önkormányzatnál).

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

ROMANAP
Értény Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata pályázaton 200.000 Ft-ot nyert Roma nap
szervezésére, melyet 2016. október 8-án meg is valósított. A programok közt szerepelt:
interaktív
játszóház
gyerekeknek,
elsősegélynyújtásról bemutató, bűnmegelőzési
előadás, főzőverseny, ki-mit tud vetélkedő,
hagyományőrző csoportok bemutatkozása.

IDŐSEK NAPJA
Az idősek világnapját 1991-ben rendezte meg először az Egyesült Nemzetek Szervezete.
Rózsaszentmártonban az Idősek Otthona átadása óta, vagyis immáron 25 éve tartjuk ezt az
ünnepet minden év október első vasárnapján.
Az idén egy kicsit elcsúsztunk a népszavazás miatt, de igyekeztünk ezt bepótolni.
Ezen a szép napon az óvodások és a felnőttek próbáltak derűs perceket szerezni a
résztvevőknek.
Legrand: Az idősek tisztelete című versét a fiatalabb nemzedéknek szánjuk jó tanácsként:
Amíg fiatal vagy,
Sosem gondolsz arra,
Hogy eljön az ősz is,
S elszállnak a darvak.
Amíg fiatal vagy,
Nincsen sosem gondod,
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.
Pedig gondolnod kell,
Azon sok emberre,
Akik annyit tettek,
S jártak a kedvedbe.
Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.
Szüleid, akik az
Életedet adták,
Nagymamák, nagyapák,
Ne legyenek árvák.
Tanítóid, kiktől
Csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel
Tiszteleted rójad.
Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!

SZÜRETI MULATSÁG AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

Kedves Vendégsereg, most kérem rám figyeljenek! Elmondanám mi történt a nyugdíjas klubban
ez eddig, s hogy mit várhatunk eztán, azt is elsorolnám!

ELŐSZÖR
Januárnak végén farsangi mulatságot tartottunk. Az álarcos vendégek nemigen tolongtak, csak
mindenki civilben érkezett szerényen.
MÁSODSZOR
Februárnak havában az egyetlen Piroskát és az Arankákat köszöntöttük, így éppen négyen
lettek az ünnepeltek. Dúskáltunk a sok süteményben, ettünk-ittunk, hogy a végén szuszogni is
alig bírtunk.
HARMADSZOR
Március a nőkről szól, volt is köszöntés a kultúrházban. Operettet hallgattak és serényen
tapsoltak. A húsvéti nyúl is ekkor érkezett a kertek alján hímes tojást és csoki nyuszit osztván.
NEGYEDSZER
Tripla buli volt áprilisban, a György vitte a prímet, beállt még a sorba a Gizi néni és a Koczor
Irénke, mindannyijukat az Isten éltesse! A hónap utolsó napján a közmunkások
közreműködésével májusfát állítottunk az udvar közepébe.
ÖTÖDSZÖR
Májusban a rendnek őre beszélgetett az időseinkkel, felhívván a figyelmet, hogy mire
ügyeljenek, ha az utcára gyalog vagy netán kerékpárral kimennek! E hónapnak végén
mulattunk is nagyot a májusfa táncon, jól éreztük magunk.
HATODSZOR
Júniusnak utolsó napján két Irénkénk és Annuskánk egészségére ürítettük poharunkat. Ettünk
és daloltunk, nekik jó egészséget kívántunk!
HETEDSZER
Július elején leültünk, mint az iszap és csak vegetáltunk a három hét alatt. Aztán a hónap
negyedik hetében a Magdolnákat ünnepeltük, a Máriákat köszöntöttük, az egészségükre
koccintottunk.
NYOLCADSZOR
Augusztusnak 18. napján megünnepeltük az Ilonkát és hozzátársítottuk a komáját Lajoskát.
Ettünk-ittunk az egészségükre, Őket is az Isten éltesse.
KILENCEDSZER
Szeptembernek elején, aki úgy gondolta eljöhetett velünk az andocsi búcsúba. Ottan
imádkoztunk és kértük a jó Istent, hogy kis falunkat mindig óvja és szeresse. Aztán halottuk
hírből, hogy 90. éves lett a Bözsikénk. Gratulálunk és reméljük az Isten még sokáig élteti,
akár a 100 évet is megélheti!
TIZEDSZER
Októberben megtörtént az Idősek napja, volt ott nosztalgia, táncdal, étel-ital, mindenki ehetett
kedvére, aztán táncolhatott a magyar zenére. Majdan még egyszer lesz mulatság, ha a neve
napjukat az Erzsébetek megtartják.

TIZENEGYEDSZER
Novemberben úgy tudjuk a Mariska 80 lesz, várjuk is a vígságot, majd akkor kívánunk sok
boldogságot.
TIZENKETTETSZER
A december csupa-csupa ünnep, jön majd a mikulás teli puttonnyal. Névnapokat is ünneplünk
nagy-nagy izgalommal. aztán a Jézuska látogat el hozzánk szeretetet, békességet hozván. A
legvégén vidáman búcsúzunk az óévtől, bizakodva minden jót várva az újévtől.
Mondandóm végére érve mindenkinek jó étvágyat kívánok a gulyásleveshez, a diós és mákos
valamint a kakaós kalácshoz, pogácsához!

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

SZENT MÁRTON NAPJA
Templomunk védőszentjének, Szent Márton születésének 1700. évfordulóját ünnepeljük
2016-ban.
A jubileumi évben, - november 11-én, Márton napján – Máyer Mihály püspök úr celebrálta
szentmisén felelevenítette a résztvevőknek Szent Márton alakját, személyiségét, lelkiségét.
Megtudtunk többet arról az emberről, akit nem vértanúhalála, hanem példás élete miatt
avattak szentté. Talán sikerült mindenkinek megérteni mi vezette Mártont életében, mi
irányította tetteit, mi volt életének szilárd alapja. Megismertük a kort, amiben Márton élt: mit
jelentett akkor kereszténynek lenni, hittérítő munkát végezni, püspökként az egyházat
irányítani.

A szentmisén nem csak értényiek vettek részt, hanem a Szakcsi plébániához tartozó
településekről is érkeztek vendégek, akiket a helybeliekkel együtt ebéddel kínáltunk.

Délután megzenésített verseket hallhattunk Kántor István előadásában, majd ezt követően
került sor az Iszkába zenekarral a Táncházra, mely nagy sikert aratott.

Az óvodában külön program zajlott a kisebbek és szüleik részvételével.

Sajnos az estére tervezett tábortüzet elmosta az eső, de a felvonulást a Béke tér körül
megtartottuk és jóízűen elfogyasztottuk a zsíros kenyeret teával, illetve forralt borral.
Ezúton is megköszönöm Bartha Zsolt plébános úr közreműködését és anyagi hozzájárulását a
rendezvény sikeres lebonyolításához!

MEGHÍVÓ
A DECEMBERI ÜNNEPSÉGEINKRE
HAMAROSAN ÚJRA ITT A MIKULÁS
A Télapó előrejelzése szerint a hagyományokhoz hűen
Értény községbe is ellátogat majd, hiszen annyi „jó”
gyerek él településünkön. Persze lesz, akinek csak virgács
jut, attól függően, hogyan viselkedett az évben.
A látogatásra 2016. december 6-án kedden délután
13,00 órakor kerül sor a Művelődési Házba, ahova
mindenkit szeretettel várunk!

**************************************************************************
TÁMOGASSUK A NAGYKÓNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁT !

A
Nagykónyi
Általános
Iskola
Alapítványának támogatására a pedagógusok
és a szülők novemberben egy alapítványi
estet szerveztek, melyen felléptek az iskola
tanulói és nevelői.
Ezt a Nagykónyiban már nagy sikert aratott
műsort elhozzák nekünk Érténybe is,
megmutatják
milyen
ügyesek
az
intézményükbe tanuló értényi és nagykónyi
diákok.
A 2016. december 9-én (pénteken) 17,00 órakor az Értényi Művelődési Házban kezdődő
műsorra mindenkit nagyon sok szeretettel várunk és kérjük, hogy minél többen vegyünk részt
és támogassuk az iskola alapítványát.
Belépődíj felnőtteknek: 500 Ft
Támogatói jegy vásárlására is van lehetőség.
A műsor után tombolanyereményeket sorsolunk ki.
***************************************************************************

KARÁCSONYI MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit 2016.
december 24-én (szombaton) délután
16,00 órakor kezdődő Karácsonyi
Ünnepségünkre.
Ünnepeljük együtt a téren a szentestét, Jézus születését!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdésének d) pontjában felhatalmazást kap a képviselő-testület arra, hogy rendeletben
határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeit.
A közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát
zavaró magatartások szankcionálhatók lesznek, amely elősegíti a jogkövető magatartás
érvényesülését. A rendelet a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az együttélést
elősegítő szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza.
Kiemeltünk olyan részeket, melyeket nagyon fontosnak tartunk és ami a legtöbb problémát
okozza a településünkön. A rendelet teljes szövege 2016. december 1-től az értényi honlapon
(www.értény.hu.) megtalálható lesz
„Köztisztasággal és zajvédelemmel kapcsolatos magatartások
(1)

A köztisztasággal, településtisztasággal és a települési hulladékokkal összefüggésben a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti, melletti járda, az úttestig terjedő – de
legfeljebb 10 méter távolságig - zöldfelület, árok és ezek műtárgyai, dísz- és egyéb burkolatai
tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről, gyomtalanításáról nem gondoskodik, azokat vagy az úttestet
beszennyezi;
b) ipari, kereskedelmi,mezőgazdasági és más szolgáltatási tevékenysége következtében beszennyezett
terület letisztításáról, tisztántartásáról nem gondoskodik;
c) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról föld, iszap, kő vagy egyéb más anyag közútra,
közterületre kerülését nem akadályozza meg;
d) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról a közterületre kihajló növények gallyazását – 2
méter magasságig - nem végzi el;
e) a tulajdonában vagy használatában lévő épületet nem tartja rendszeresen tisztán,
f) hulladékgyűjtő edényt – szállítási napot kivéve - az úttesten tárol;
g) a környezetre veszélyes vagy dugulást, egyéb hibát okozó anyagot közcsatornába vagy annak víznyelő
aknájába önt vagy oda bevezet.
h) a külön jogszabályban foglalt hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának esetein kívül, Értény Község
Önkormányzati Képviselő-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletében
foglalt szabályokat megszegi,
i)

a szelektív hulladékgyűjtő zsákba nem az annak megfelelő hulladékot, vagy a más tulajdonában levő
hulladékedénybe hulladékot dob.

j)

a külterületi és belterületi hulladékégetés szabályaira vonatkozó rendeletben foglalt előírásokat
megszegi

(2) Zajvédelemmel kapcsolatos közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) úgy tart vagy szervez közterületi rendezvényt, hogy hangosító berendezést engedély nélkül üzemeltet,
avagy élőzenét vagy műsort engedély nélkül szolgáltat,
b) közterületen megtartott rendezvényen úgy üzemeltet hangosító berendezést, vagy szolgáltat zenét,
hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékekre vonatkozó szabályokat megszegi,
c) az építési zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó szabályokat megszegi,
d) a nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével vagy egyéb módon
megzavarja.

Temető használatával kapcsolatos magatartások

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
a) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen vagy
lezárt temetőben halottat temet el,
b) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kiadott urnát tiltott helyen helyezi el,
c) a temető nyilvántartási rendjére, továbbá a sírok (urnafülkék) díszítésére nem szolgáló tárgyak
temetőbe való bevitelére vonatkozó előírásokat megszegi,
d) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit
sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza, vagy gátolja,
e) a temető területére elrendelt gépkocsi korlátozást vagy tilalmat megszegi, illetve nem a leírtak szerint
közlekedik,
f) a temető területére vakvezető, segítő, szolgálati és jelzőkutya kivételével- állatot visz be vagy vezet be,
g) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül 1 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat ültet,
h) a sírboltot a rendeletben meghatározott időben nem vagy nem az előírt módon építette meg, vagy ha a
sírboltot a temető tulajdonosának hozzájárulása nélkül építette meg,
i) az urnasírboltot a tulajdonosi hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően építette meg,
j) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy sírjelet helyez el az
üzemeltető felszólítása ellenére, s ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozza,
k) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére sem
intézkedik, a temető épületeit, kerítését, a sírokat, síremlékeket, egyéb tárgyakat a sírokra ültetett
növényzetet megrongálni, beszennyezni, továbbá a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat elvinni tilos,
l) a temetőben tűzveszélyes tevékenységet végez. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni
tilos,
m) a temetőben keletkezett hulladékot nem az üzemeltető által kijelölt tároló helyre szállítja,
n) a temető csendjét zavarja, vagy szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el.
Állattartással kapcsolatos magatartások
(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Állattartással összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el
az, aki
belterület közterületén ebet póráz nélkül vezet;
az általa tartott eb emberre, más állatra való veszélyeztetésének megakadályozásáról nem
gondoskodik;
közterületen állatot tart, legeltet vagy az ingatlanáról felügyelet nélkül kienged,
az általa tartott állattól származó, a lakóingatlan közös használatú területén található szennyeződést
nem takarítja el;
állatot úgy tart, hogy az azzal okozott zaj- vagy szaghatással másokat rendszeresen megzavar;
bekerítetlen ingatlanon ebet tart
telek, ház, lakás bejáratán harapó kutyára utaló megfelelő figyelmezető tábla elhelyezését
elmulasztja

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
(1)A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000,forintig terjedő helyszíni bírság, 150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság
kiszabásának van helye.
(4)A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlása Tamási Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét illeti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság – amennyiben annak feltételei továbbra is
fennállnak – ismételten, többször is kiszabható.
(6)Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni. A közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartás miatti feljelentést/bejelentést bárki megteheti, illetve az
hivatalból is megindulhat.”

RENDELÉSI IDŐK A TAMÁSI

RENDELŐINTÉZETBEN

TELEFON: 74/471-211, 74/471-040, 74/471-050
SEBÉSZETTRAUMATOLÓGIA
hétfőtől-péntekig
9,30 – 13,00
UROLÓGIA
előjegyzés alapján
hétfő: 8,00 – 14,00
szerda: 8,00 – 14,00
BŐRGYÓGYÁSZAT
előjegyzés alapján
csütörtök: 9,30 – 12,30
péntek: 9,30 – 12,30
RÖNTGEN
hétfőtől-péntekig
8,00 – 13,00

SZEMÉSZET
hétfő, kedd,szerda,
csütörtök és minden
páratlan hét péntek
8,00 – 13,00
KARDIOLÓGIA
előjegyzés alapján
beutalóval
pénteken 8,00– 4,00
BELGYÓGYÁSZAT
előjegyzés alapján
beutalóval
hétfő,szerda,csütörtök
8,00-14,00
PSZICHIÁTRIA
kedd,szerda,csütörtök
8,00-14,00
péntek
8,00 – 12,00

FIZIOTHERAPIA
hétfőtől-péntekig
7,30 – 14,30

HÁZIORVOSOK

ORTHOPEDIA
előjegyzés alapján
beutalóval
szerda 9,30-13,30
csütörtök 8,00-11,00
FÜL-ORR-GÉGE
hétfő: 8,00-13,00
szerda: 8,00-13,00

dr. Tímár Tibor
hétfő,szerda,péntek
8,00 – 12,00
kedd,csütörtök
13,00 – 16,00
dr. Csendes Lajos
hétfő,szerda,péntek
13,00 – 16,00
kedd,csütörtök
8,00 – 12,00
dr. Szatmári László
hétfő,szerda,péntek
8,00 – 12,00
kedd,csütörtök
13,00 – 16,00

TÜDŐGONDOZÓ
előjegyzés alapján
beutalóval
leletkiadás: 9,30 – 13,30
kedd,szerda,csütörtök
7,00 – 13,00
igazolások kiadása
hétfő, péntek
7,30 – 13,00
Tamásiban tüdőszűrő
ULTRAHANG
GYÓGYTORNA
dr. Séllei Lajos
nincs, erre
hétfő,szerda,péntek
előjegyzés alapján
előzetes bejelentkezés
hétfőtől-péntekig
Dombóváron vagy
13,00 – 16,00
alapján
9,30 – 13,30
20/445-6628
Siófokon van
kedd,csütörtök
hétfőn és pénteken
lehetőség!
8,00 – 12,00
12,00 órától
LABOR
SPORTORVOS
NEUROLÓGIA
FOGORVOSOK
előjegyzés alapján
előjegyzés alapján
előjegyzés alapján
hétfőtől-péntekig
30/650-6970
beutalóval
7,00 – 9,30
hétfő: 12,00 órától
kedd 11,00-15,00
leletkiadás: 11,00 – 13,30
péntek 8,00-12,00
ONKOLÓGIA
GYERMEKORVOS
dr. Juhász-Schlatter
hétfő és szerda
előjegyzés alapján
Bernadette
hétfő: 9,00 – 12,00
8,00-11,00
hétfő,szerda,csütörtök
csütörtök: 9,00 – 14,00
13,00-15,30
délután
kedd,csütörtök,péntek
kedd, péntek délelőtt
8,00 – 11,00
NŐGYÓGYÁSZAT RHEUMATOLÓGIA
dr. Párkányi Krisztina
kedden és csütörtökön
hétfő,szerda,csütörtök,péntek
előjegyzés alapján
10,00-14,00
beutalóval
délelőtt
pénteken
kedden és pénteken
kedd délután
9,00-13,00
8,00 – 14,00

