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ÖNKORMÁNYZATI HÍREINK 
 

Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 30. napján tárgyalta a védőnői 

szolgálat, a háziorvosi szolgálat, a társult óvoda beszámolóját a 2010. évi munkáról, valamint 

a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést, 

melyekből terjedelmük miatt csak rövid részleteket tudunk közölni. 

 

Beszámoló Értény község háziorvosi szolgálatának 2010. évi tevékenységéről 

 

„Háziorvosi Szolgálatunk Értény és Koppányszántó lakosainak egészségügyi ellátást 

biztosította. A háziorvosi szolgálathoz bejelentett biztosítottak száma 980 fő. A lakosság 15 

%-a 60 év feletti, ezen korosztály 70 %-át nők teszik ki. A nagyszámú idős személy, a sok 

egyedülálló fokozottabb orvosi és otthoni ellátást igényelt. 

Országos szinten a keringési rendszer (szív és vérnyomás) betegségei az utóbbi években 

megszaporodtak, ezen belül a szélütés okozta halandóság is, ami meghaladja az EU átlagos 

halálozásának kétszeresét. Ezért fontos tevékenység a szívérrendszeri megbetegedések 

felderítése, vérnyomás, cukorbetegség, elhízás gondozása, az elsődleges megelőzés 

fontossága (helyes táplálkozás, dohányzás kerülése, fizikai aktivitás növelése). Fenti 

betegségek száma községünkben is magas. 220 fő a magas vérnyomásos betegek száma, 67 

személy koszorúér bántalomban, 75 fő agyérrendszeri betegségben, 71 személy 

cukorbetegségben szerepel nyilvántartásunkban (10 évvel ezelőtt a cukorbetegek száma a 

mostaninak fele volt). Rosszindulatú daganatos megbetegedésben 22 személy volt 

nyilvántartva. 

Fertőző megbetegedés a bárányhimlőn és influenzás megbetegedésen kívül nem volt. Nem 

volt fertőző májgyulladás, vérhas, szalmonellás megbetegedés. Az influenza megelőzése 

érdekében számos oltást végeztünk, minden lakossági igényt kielégítve. A lakosság ivóvízzel 

való ellátása megfelelően biztosított, ugyancsak megfelelő a szemét eltávolítása és tárolása.  

Az orvosi rendelések az előző évekhez hasonló módon és időben folytak heti 23 órában, ami 

megoszlott Értény és Koppányszántó között. Ebben az évben is naponta 16 órától, másnap 

reggel 8 óráig a sürgősségi ellátást a Tamási központi orvosi ügyelet biztosította. Nagy 

nehézséget okoznak a betegellátásban az egyre bővülő adminisztratív feladatok.  

A rendelő műszerezettsége a követelményeknek megfelelő, vérhígítás mérő készülék 

beszerzése megtörtént, a még hiányzó felszerelések beszerzése folyamatban van.” 

 

Dr. Kakucs Sándor háziorvos 

 

Beszámoló Értény község védőnői szolgálatának 2010. évi tevékenységéről 

 

„A védőnői munka része a várandós anyák, a 0-6 éves korosztály ellátása. A gondozás 

kiterjed az anyán és a csecsemőn túl a család nőtagjaira, a női életszakaszoknak megfelelően 

prevenciós célból. 

A gondozott gyermekek száma Értényben 83 fő, Koppányszántón 25 fő. A gondozott 

várandósok száma a két településen 13 fő, a született gyermekek száma 12 fő, ebből 3 

koraszülés volt.  

A védőnői munka a családlátogatásokból, a tanácsadásokból, az óvodai munkából és az 

adminisztrációból áll össze. Tanácsadó mindkét községben van, a munkafeltételek mindkét 

településen maximálisan biztosítottak.  Hetente 1-1 alkalommal van tanácsadás önállóan és a 

háziorvossal együtt. A védőoltások megfelelően zajlottak. Havonta egy alkalommal 

nőgyógyászati szaktanácsadás van, sajnos a gyermekorvosi MSZSZ pedig megszűnt, pedig 

nagy szükség lenne rá.” 

 

Pesti Eszter védőnő 



Beszámoló Értény-Koppányszántó Társult Óvoda értényi tagintézményének 2010/2011. 

tanévi munkájáról 

 

„A 2010/2011-es tanév szeptemberi indulásakor 47 gyermek kezdte meg az óvodát. A két 

csoport életkori megoszlása szerint igen sajátságos, hiszen az egyikben 3-7 éves korig kicsik 

és nagyok vegyesen vannak, a másik részben osztott kis-középső csoport 4-5 éves 

gyermekekkel. Ez szakmailag és szervezésileg is igen sok feladatot rótt az intézmény 

dolgozóira, ezért nagy segítséget jelentett, hogy 2010. októberétől 1 fővel növekedett a 

létszám Pál Klaudia óvodapedagógus személyében. 

A nehéz gazdasági helyzet és a megnövekedett gyermeklétszám azonban még mindig 

rengeteg túlmunkát igényelt a dolgozók és a szülők részéről is. Januárban már 50 gyermek járt 

az intézménybe. Figyelembe véve a sajátos nevelési igényű pedagógiai szempontból 2 főnek 

számító gyermeket, az óvoda 100 %-os kihasználtsággal működik. Ebben az évben ezek az 

ovisok már szakszerű segítséget kaphattak Poszpicsné Csereklei Gabriella 

gyógypedagógustól, ami nagyban hozzájárult a velük folytatott szakmai munka sikeréhez.  

Az intézmény életében a pedagógiai és nevelési munkán túl, meghatározó szerepe van a 

községben szervezett közös programoknak. 

Minden óvodás egész napos óvodai ellátást kap, ezt igénybe is veszik, a hiányzások mértéke 

sem kirívóan magas. 

A sok probléma mellett azonban sikerek is értek bennünket, hiszen Újiregben az ovisok 

szavalóversenyén 3 ovisunk közül kettő nagyon jó helyen végzett. Kocsis Gábor harmadik, 

Orsós Szilvia pedig második lett.  

A nagycsoportosok Törökkoppányban, Nagykónyiban és Tamásiban kezdik az iskolát. A jövő 

tanévre 12 gyermeket írattak be az intézménybe, a várható gyermeklétszám továbbra is 

garantálja, hogy az összes óvodai férőhelyet betölthessük.” 

 

Fenyő Andrea óvodavezető 

 

 

A 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 

 

„A gyermekjóléti szolgáltatást 2009. szeptember 1 napjától a Tamási és a Városkörnyéki 

Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja, önálló szakmai egységeként működő 

Gyermekjóléti Szolgálata végzi. Értény településen Balaskó Károlyné szociális munkás látta 

el a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat, mindkét feladatot fél-fél állásban. A 

gyermekjóléti szolgáltatást területi megosztásban végeztük Értény, Koppányszántó 

települések vonatkozásában. Átszervezés miatt 2011. januártól pedig Nagykónyi település 

gyermekjóléti és családsegítő feladatai is Balaskó Károlyné családgondozóhoz tartoznak. 

A három halmozottan hátrányos település lakosságának létszáma 2010- évi adatok alapján 

2335 fő. A három településen a  0-18 éves korú gyermekek száma 554 fő. 

Gyermekek igen kevés hányada az, aki nem halmozottan hátrányos helyzetű. 

A családgondozó összesen 218 esetet kezelt az év során. A településen leginkább 

gyermeknevelési problémák indukálják a szolgáltató tevékenységet, mely szoros 

összefüggésben áll a család életvitelével, valamint anyagi és lakhatással összefüggő 

problémákkal.  

Munkájuk során információnyújtás, tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének segítése, segítő 

beszélgetés, gyermeknevelési problémák megoldásában való közreműködés, életvezetési 

tanácsadás, konfliktuskezelés, valamint hosszú távú együttműködésben megvalósuló segítő 

folyamat zajlik. 

Az esetkezelések legfontosabb célja a prevenció, a szociális és mentális krízisek olyan 

megoldása, hogy ne legyen szükség hatósági vagy speciális intézményi beavatkozásra. 



Tájékoztatást nyújtanak a szociális biztonság megteremtéséhez, a települési szinten igénybe 

vehető, valamint a regionális intézményeknél igényelhető ellátásokról, a szolgáltatások 

köréről, feltételeiről, elérhetőségéről, igénybe vételük módjáról.  

Segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló kliensek számára az ellátást, valamint szolgáltatást 

nyújtóval történő kapcsolatfelvételben és ügyintézésben. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítése érdekében: 

- Egészségügyi, pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését 

célzó tanácsadás, az ehhez való hozzáférés segítése. 

 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök száma 228 fő. 2010. évben 

megállapításra 19 esetben, megszüntetésre 11 esetben került sor, a többi gyermek esetében 

felülvizsgálat történt.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök tavaly kettő alkalommal 5.800 Ft-

os támogatásban részesültek. Ezt a támogatási formát 225 fő részére állapítottuk meg, amely 

2.610.000 Ft kiadást jelentett az önkormányzat számára. Kiegészítő gyermekvédelmi 

támogatásban nem részesül a településen senki. A támogatásban részesülő gyermekek nagy 

száma is jól mutatja, hogy a községben meglehetősen rossz a lakosság vagyoni helyzete. 

Rendkívül kevés a munkalehetőség, az önkormányzat által biztosított különféle közmunkák 

szinte az egyetlen lehetőség sok munkavállaló számára. Ez csak átmeneti megoldást jelent a 

családok részére. 

A települési önkormányzat szociális nyári gyermekétkeztetés céljából pályázatot nyújtott be, 

ennek eredményeképp 2010. évben 102 gyermekek részesült szociális nyári étkeztetésben, 

melynek költsége 1.378.620 Ft volt.  

 

A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet közreműködésével már második éve tudunk tartós 

élelmiszert biztosítani a rászorulók részére. Településünkön 320 kg liszt, 640 kg rövid 

csőtészta, 160 kg omlós keksz valamint 441,6 kg, azaz: 480 liter étolaj került kiosztásra. 

Összesen 141 család részesült élelmiszersegélyben, mely 428 főt érintett. 

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása  

Az elmúlt időszakban még mindig sok gondot jelentett a 13-18 éves tanköteles korosztályba 

tartozó fiatalok nagymértékű iskolai igazolatlan hiányzása. Sajnos egyre több esetben 10-17 

éves gyermekek hiányoznak igazolatlanul az iskolából. Megnőtt azon szabálysértési 

feljelentések száma, amelyet a tankötelezettség elmulasztása miatt tettek az iskolák. Az esetek 

egy részében figyelmeztetésben részesültek a szülők, más esetekben pedig szabálysértési 

bírság kiszabására került sor. A szülői felelősségre vonás mellett fokozottabb hangsúlyt kell 

kapnia a rendszeres családgondozói, tanácsadói tevékenységnek, ezért a hiányzásokról 

minden esetben értesítettük a gyermekjóléti szolgálatot. 

Az önkormányzat és az iskolák között javítani kell az együttműködést, mert sok esetben a 

hivatal csak akkor szerez tudomást a hiányzásokról, amikor azok már rendszeressé válnak. A 

szolgálattal az együttműködés jó, ennek fenntartására kell törekedni. 

A településen bűnmegelőzési program nem készült. A Tamási Rendőrkapitányság 

tájékoztatása szerint 2010. évben gyermekkorú és fiatalkorú nem követet el bűncselekményt. 

A településre nem jellemző, hogy fiatalkorúak bűncselekményeket követnének el.” 

 

Balaskó Károlyné családgondozó 

Fábián Péter körjegyző 

 



„ENGEDD,  HOGY   GYŐZZEK, ; DE   HA   NEM   
GYŐZHETEK,,  HADD KÜZDJEK   BÁTRAN!” 

 

SPORTHÍREINK 
 

NEM A GYŐZELEM, A RÉSZVÉTEL A FONTOS ! 

 

Immáron negyedik évadját kezdte meg 

kisebb-nagyobb sikerekkel az Értényi 

futballcsapat a Koppányvölgye 

bajnokságban. 

Ezen felül részt vesznek minden olyan 

rendezvényen, ahol összegyűlnek a foci 

kedvelői. Ugyan kupát még nem sikerült 

nyerniük, de a lelkesedésük nem hagy 

alább, hiszen a legsportszerűbb 

csapatnak járó trófeát már több 

alkalommal is begyűjtötték.  

 
„BÜSZKÉK  VAGYUNK”  

SPECIÁLIS  OLIMPIA  ATHÉN  2011. 

 

Kiemelkedően sikeresen szerepeltek a magyar speciális olimpikonok Athénban a 13. nyári 

világjátékokon, melyen 51 aranyérmet szereztek. Az eseményen részt vett 76 magyar sportoló 

a több mint félszáz győzelem mellé 32 ezüst- és 25 bronzérmet gyűjtött. 

A kosárlabda- és labdarúgótornákon kívül - melyekben egyaránt második lett a válogatott - 

minden sportágban jutott a legfényesebb éremből is a magyaroknak: asztaliteniszben 5, 

atlétikában 2, bocsában 5, bowlingban 3, erőemelésben 12, görkorcsolyában 6, cselgáncsban 

2, kerékpárban 5, úszásban 3, tollaslabdában 4 és tornában szintén négy első helyet értek el a 

piros-fehér-zöld színeket képviselő sportolók. 

Az egész küldöttség legeredményesebb versenyzője Katona Barnabás volt, aki négy 

aranyérmet nyert az erőemelők között. Négy sikert csak ő ért el, háromszor pedig négyen 

állhattak a dobogó tetejére, köztük Orsós István, aki három aranyérmet és egy ezüstérmet 

szerzett a nyári játékokon erőemelésben.  

Az az Orsós István, aki településünk lakója és az Iregszemcsei Göllesz Viktor Általános 

Iskola és Speciális Szakiskola tanulójaként kezdett versenyezni. Ennek már több éve és ez idő 

alatt megszámlálhatatlan érmet és kupát tudhat magáénak. 

 

Ezúton is szívből gratulálunk az eddig elért győzelmekhez és kívánunk a jövőben is 

hasonló eredményeket! 

 

     olimpiai bajnokunk edzőjével                                          Orsós István  és Juhász Dávid   

               Szász Lászlóval                                                             olimpiai bajnokok    

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                 



Nappali ellátás - Idősek Klubja Értény 
                        
Tisztelt Értényi Lakosok! 

 

2006. január 01-jétől a Tamási és a  Városkörnyéki 

Önkormányzatok Szociális Integrációs Központjának dolgozója 

vagyok. 2010. december 29.-től az Értényi telephelyen működő 

Idősek klubjának a vezetésével bíztak meg, de keddi napokon a 

Tamási Családsegítő Szolgálatnál adósság kezelési tanácsadást 

tartok. 

  

Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatás adjak Önöknek a nappali ellátást nyújtó intézmény 

feladatairól, szolgáltatásairól.  

Az idősek klubja olyan nappali ellátást biztosító intézmény, amelyben az ellátásra jogosult 

igénybevevők számára tudunk szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő ellátást 

biztosítani. 

Az idős, többnyire magányos, egyedül élő, vagy napközben egyedül maradó emberek számára 

biztosítunk tartalmas nappali elfoglaltságot. Lehetőséget adunk a közösségi együttlétre, a 

pihenésre, programokon való részvételre. A különböző szervezett tevékenységek célja a 

mindennapi élet tartalommal való megtöltése, a szabadidő kellemes és hasznos eltöltése, a 

testi- és lelki egyensúlyi állapot helyreállítása, megőrzése, az örömszerzés és a 

feszültségoldás, figyelembe véve tagjaink egyéni és társas igényeiket és kívánságaikat. 

Az Értényi Idősek Klubjában biztosítjuk a tagok számára a szabadidő hasznos és tartalmas 

eltöltését, a magány és az izoláció elkerülését szervezett programok által. 

Taglétszámunk jelenleg 21 fő. Januárban 1 fő házi gondozást kért, így a tagsági viszonya 

megszűnt. Májusban 2 fő új tag felvételére került sor. 

Az éves munkatervet (melyet az igazgatónő kérésére elkészítettem és átadtam) a klubtagok 

érdeklődését megismerve, ötleteikből és kívánságaikból merítve, igényeiket előtérbe 

helyezve, szükségleteiket figyelembe véve készítettem el. 

2011. év első félévének a történései dióhéjban és képekben: 

A tagok névnapját, születésnapját igény szerint közösen megünnepeltük. 

A hagyományos ünnepeket megtartottuk (Farsang, Nőnap, Valentin nap, Húsvét, Anyák 

napja). 

        

 

 

Nemzeti, állami ünnepeinkről is megemlékeztünk (Március 15., Május 1., I. és a II.  Világ 

Háborúban Elesettekre emlékeztünk a helyi Emlékműnél). 

A vallásgyakorlása, a hitélet ápolása érdekében az egyházi ünnepeket lehetőségeink szerint 

megtartottuk. (Isten irgalmasság – Rózsafüzér-Imakilenced, Pünkösd). 

Meghívásomat elfogadta Pesti Eszter védőnő, aki figyelemfelkeltő, egészségügyi előadást 

tartott, amit kellemes és hasznos kötetlen beszélgetés követett.  



Az egészséges életmóddal, bűnmegelőzéssel, energiatakarékossággal, környezet védelemmel 

stb. kapcsolatos előadásokat, felolvasásokat tartottam. 

Kellemes ismeretterjesztő egészség megőrző termék bemutatókra is sor került az elmúlt 

félévben. 

Rendszeresen vérnyomást, testsúlyt, igény szerint vércukor szintet mérünk. Segítünk a 

bevásárlásban, hivatalos ügyek intézésében, gyógyszerek felíratásában és kiváltásában. 

Biztosítva van igény szerint masszőr, fodrász és pedikűr szakember tevékenysége, így az 

igénybe vevők helyben hozzá tudnak jutni a szolgáltatásokhoz. 

A fizikai állapot  minél további megtartása érdekében többször végzünk tornát a klubtagokkal, 

ami minden alkalommal jókedvvel, humorral telik. 

A tárgyi feltételek adottak, így a zene hallgatása, televízió vagy DVD nézése szórakoztató, 

közös énekléssel tarkítva kellemes időtöltést nyújtanak. 

A társas játékok is, a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják ( pl. malom, kártya ), mellyel 

vidámságot és jókedvet csempésznek a lakók maguknak és egymásnak a mindennapokba. 

Kisebb séta, virágápolás, háztartási praktikák cseréje, kézimunkázás szintén szabadidő 

hasznos eltöltéséhez járul hozzá. 

A helyi temetőben két alkalommal jártunk (minden hónap első szerdája továbbra is igény 

szerint) kisebb sírrendezésre, virág elhelyezésre adva lehetőséget Értény idős lakosságának 

elhunyt szeretteik sírjának meglátogatására.  

 Az Önkormányzati Hivatal kis buszát kaptuk meg a temetőbe való kijutáshoz, melyet ezúton 

is nagyon köszönünk.  

 

Engedjék meg, hogy egy szép nyugdíjas dallal köszönjek el Önöktől munkatársaimmal. 

Jó egészséget, boldog, tartalmas éveket kívánunk! 

 

Nyugdíjas Himnusz 

 
Elszaladtak az évek felettünk,    Legyen minden együtt töltött óra 

Csendes szívvel nyugdíjasok lettünk.  Békesség és öröm hordozója. 

Felneveltünk gyermeket, családot,   Közöttünk már soknak nincsen párja, 

Nyugdíjasként éljük a világot.   Sajnos nincsen, aki hazavárja. 

Nyugdíjasnak nincsen semmi vágya,   Ránk borul az éjszaka magánya, 

Csak, hogy boldog legyen a családja   Csendben ajkunk nyílik, csak imára..                       

Szeretetben, békességben éljen,   Anyák, apák családot neveltünk, 

Gyerekeik és unokák körében.   Jóban rosszban együtt éldegéltünk. 

Nyugdíjasklub, hová összejárunk,   Imádkozzunk, kérjük Istenünket, 

Benne szintén otthonra találunk.   Özvegyen is segítsen bennünket! 

                                                                                  Mi lehet a nyugdíjas dal vége, 

                                  Legyen köztünk a világon béke. 

                                  Adjon Isten még sok boldog évet, 

                                  Békességet, erőt, egészséget! 

 

 

 

 

 

 Minden kedves nyugdíjast várunk  szeretettel az Idősek Klubjába, 

munkanapokon 8-16 óráig. 

 

 

                                      Pápai Éva 

                                                                                                     telephelyvezető 



    

 

KÖZÉRDEKŰ  INFORMÁCIÓK 

 

 

 

Tamási Körzeti Földhivatal    Okmányiroda Tamási 
7090 Tamási, Szabadság u. 54.    7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. 

Tel: 74/571-500      Tel: 74/570-800 

Ügyfélfogadás:      Ügyfélfogadása:   

Hétfő:  8
00

-15
00     

Hétfő:  8
00

-17
30

 

Kedd:  8
00

-11
00     

Kedd:  8
00

-11
30

 

Szerda: 8
00

-11
00     

Szerda:     --- 

Csütörtök: 8
00

-15
00     

Csütörtök: 8
06

-15
00 

 

Péntek: 8
00

-11
00     

Péntek: 8
00

-11
00

 

 

 

E-ON Tamási      DÉL-KOM Tamási 
7090 Tamási, Szabadság u. 29.    7090 Tamási, Szabadság u. 53. 

Telefon: 40-545-545      Telefon: 74/ 471 23 

Ügyfélfogadás:      Ügyfélfogadása:   

Hétfő:  16
00

-20
00     

Hétfő:  8
00

-11
00 

– 14
00

-15
30

 

Kedd:      ---- 
     

Kedd:  8
00

-11
00 

– 14
00

-15
30

 

Szerda: 9
00

-13
00     

Szerda: 8
00

-11
00 

– 14
00

-15
30

 

Csütörtök:    ---- 
     

Csütörtök: 8
00

-11
00 

– 14
00

-15
30

 

Péntek:    ----  
    

Péntek: 8
00

-11
00

 

 

OTP Tamási      Falugazdász Iroda Tamási 
7090 Tamási, Szabadság u. 31.    7090 Tamási, Szabadság u. 29. 

Telefon: 40/366-388      Telefon:  

Ügyfélfogadás:      Ügyfélfogadása:   

Hétfő:  7
45

-17
00     

Hétfő:  8
00

-11
00 

– 14
00

-15
30

 

Kedd:  7
45

-15
00

 
    

Kedd:  8
00

-11
00 

– 14
00

-15
30

 

Szerda: 7
45

-15
00     

Szerda: 8
00

-11
00 

– 14
00

-15
30

 

Csütörtök: 7
45

-15
00     

Csütörtök: 8
00

-11
00 

– 14
00

-15
30

 

Péntek: 7
45

-15
00

 
    

Péntek: 8
00

-11
00

 

 

 

Magyar Államkincstár     MENTŐK  104 
Családtámogatási Iroda        
7101 Szekszárd, Pf. 48.      
Telefon: 74/504-200      TÜZOLTÓK 105  

Ügyfélfogadás:       

Hétfő:  8
00

-12
00           

 

Kedd:  8
00

-12
00      RENDŐRSÉG 107 

Szerda: 8
00

-18
00       

 

Csütörtök: 8
00

-12
00        

Péntek: 8
00

-12
00     

 

 

 



M E G H Í V Ó 
 

Értény Község Önkormányzata valamint Értény Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata  

 

2011. augusztus 13-án szombaton 
megrendezi a falunapot, 

 

melyre Önt és kedves családját ezúton tisztelettel meghívjuk.  

 

Minden értényi lakost szeretettel várunk 

15 órakor egy tál ételre! 

 

PROGRAMOK 

 

14 órától főzőverseny 

Jelentkezni lehet 2011. augusztus 08. napjáig (hétfő) az Önkormányzatnál 

 

17,30 órakor kezdődő kulturális műsorunkban fellépnek  
 

17
30

 Értényi óvodások  

18
00

  Törökkoppányi Általános Iskolások  

18
20

  Értényi ugrókötelesek 

18
30

  Sun-Shine csoport 

18
40

  Nagykónyi Általános Iskolások 

18
50

  Miklósi Ifjúsági Egyesület 

19
30

  Értényi Vadrózsák Tánccsoport 

 

20 órától SZTÁRVENDÉGÜNK 

 

SZABRINA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

21 órától SZABADTÉRI   BÁL 
 
Máj Zoltán             Orsós László 
polgármester                                             CKÖ elnök 

Fábián Péter 
körjegyző 


