
2016. március 11-én, a 
Művelődési Házban a Fü-
löpi Általános Iskola 5. osz-
tálya által előadott műsorral 
emlékeztünk az 1848-49-es 
forradalom hőseire, esemé-
nyeire.

A köszöntő után közösen 
elénekeltük a Himnuszt. 
Alpolgármester úr beszéde 
következett, aki kronologi-
kus sorrendben, a gazdasági 
szempontokat is figyelembe 
véve gazdagította a hallga-
tók meglévő tudását erről a 
korszakról. 

Ezt követte az iskolások 
műsora. Két narrátor elbe-
szélése alapján megismer-
hettük, hogyan zajlottak a 
március 15-ei események, 
valamint a szabadságharc 
kimenetele. Különböző 
helyszínek felelevenítésé-
vel mutatták be a diákok a 
pesti történéseket, úgymint 
a Pilvax kávéház és Vasvári 
lakása. Elénekelték Petőfi 
Sándor - a szabadságharc 
jelképévé vált - Nemzeti 
dalát és elmondták a 12 

pontot. Klapka György in-
dulójának aláfestésével a 
fiúk felelevenítették a harci 
eseményeket. A végén egy 
szép koreográfiát mutattak 
be, kokárdánk alakját meg-
formálva, ami azt jelképezte, 
hogy a szabadságharc leve-
rése után is tovább élt a ma-
gyarokban a lobogó vágy a 
szabadság iránt. Éppen ez 
volt az előadás fő monda-
nivalója is, miszerint a mai 
világunkból már majdnem 
teljes egészében kiveszett 
hazaszeretet érzését fel-
lobbantsa az 1848-49-es 
hősök példáján keresztül. A 
szereplőkön érződött, hogy 
beleélték magukat a 48-as 
hazafiak helyébe, a kor szel-
lemét magukra öltve. 

Az ünnepi megemlékezés 
az Szózat közös eléneklésé-
vel zárult. 

A színvonalas műsort kö-
szönjük az 5-es tanulóknak 
és felkészítő tanáruknak, 
Niziolék Emesének.

FÜLÖPI HÍREK
KétHavonta mEgjElEnő KözélEti lap  www.fulopKozsEg.Hu

2016. mÁRCius

Ünnepi megemlékezés 
Az 1848-49-ES ForrAdAloM ÉS SzAbAdSÁGHArc 

168. ÉVFordulójA AlKAlMÁból

,,Tanulj tőlük, ápold emlékük,
Soha se felejtsd el csodás, nagy tettük.

Hazaszeretetük példaként áll,
A jövő csakis, csakis rajtunk áll!”

Fülöp Község Önkormányzata felkéréssel  
fordul a főzni, valamint sütni szerető lakosokhoz!

Az április 23-án (szombaton) megrendezendő  
VI. Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválon, 
mindenkinek lehetősége nyílik bemutatni az általa készí-

tett hagyományos ételeket. 

Amennyiben rendelkeznek olyan receptekkel, melyeket szívesen 
megosztana másokkal, kérjük, hogy a receptfüzet elkészítése érde-
kében, legkésőbb április 11-ig szíveskedjenek eljuttatni személye-

sen a Fülöpi Művelődési Házba, elektronikus úton a fulop.muvhaz@
gmail.com e-mail címre, vagy Facebookon, Fülöp község oldalára.

További információk: 

•	 Az elkészített mennyiség kb. 5-10 adagnak megfelelő legyen.
•	 Az elkészített ételeket április 23-án (szombaton) legkésőbb délig 

kérjük felhozni, vagy kérje az Ön-
kormányzat szállító járművét és mi 
elszállítjuk a Művelődési Házba. 

Ha a rendezvénnyel kapcsolatban 
bármilyen kérdésük van, személye-
sen a Képviselő-testület tagjainál 
vagy a Művelődési Házban, továbbá 
a 0652-208-473-as és a 06-20-
66-96-033 telefonszámon, vagy a 
fulop.muvhaz@gmail.com címen 
érdeklődhetnek.
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A rendezvényt Hutóczki Péter pol-
gármester úr nyitotta meg. beszédében 
hangsúlyozta településünk összetar-
tó erejét, valamint a lakosságban rejlő 
segítő szándékot. A Simon Andrásnak 
és családjának szóló kedves és bíztató 
szavak után, többek között a család és 
az Önkormányzat nevében is minden 
kedves adományozónak megköszönte 
a segítségnyújtást, továbbá köszönetét 
fejezte ki a szomszédos településekről 
támogatást nyújtóknak, ugyanis nagyon 
sok segítség érkezett 
településünkön kívüli 
magánszemélyektől, 
intézményektől, vál-
lalkozóktól is. 

Köszönetet érdemel 
minden kedves fellépő, 
előadó, akik önzetlen 
munkájukkal járultak 
hozzá a rendezvény lét-
rejöttéhez. Köszönjük 
a Fülöpi óvodának, a 
Valcer Táncstúdiónak, 
a Fülöpi Általános Isko-

lának, a Pircsike Vámospércsi Közmű-
velődési Egyesület Színjátszó Körének, a 
búzavirág Néptánccsoportnak, valamint 
a Piros Mályva Népdalkörnek. 

A szerény vendéglátással véget érő 
rendezvény zárása előtt, Simon András 
intézett megható, köszönő szavakat a 
közönség irányába.

Jekk Gergő

A Képviselő-testület 6 db rendeletet alkotott az 
alábbi témákban:  

1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről
2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet a talajterhelési 
díjról és környezetvédelmi alapról
3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló  1/2014. (III. 04.) KT. sz. rende-
letének módosításáról
4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete a települési 
támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A Képviselő-testület az alábbi témákban hozott határo-
zatot az elmúlt ülések alkalmával:
•	 orvosi ügyelet működtetésére megállapodás kötése
•	TrV zrt 2015. évi bérleti díjáról rendelkezés
•	A közfoglalkoztatás 2016. évi tervéről
•	Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft ala-

pítása
•	betelepítési kvóta elutasításáról szóló döntés
•	„büszekségpont” pályázat benyújtása
•	„GYÜMÖlcSÉSz” programhoz történő csatlakozásról
•	Földtulajdonosi Közösség részére művelődési ház té-

rítésmentes biztosítása
•	Az önkormányzat 2016. évi adóságot keletkeztető ügye-

leteiből eredő fizetési kötelezettségről döntés
•	Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
•	Fülöpi óvoda munkatervének  tervének elfogadása
•	Fülöpi óvoda nyári zárva tartásának és beiratkozás 

rendjének meghatározása
•	Az önkormányzat közművelődési tervének elfogadása
•	rendezési terv felülvizsgálata
•	Polgármester szabadság tervének elfogadása
•	Az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységére 

megbízás

•	Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetése

•	HbM-i Mozgáskorlátozottak Egyesületének kérelme
•	Fülöpi Általános Iskola egyházi fenntartásba átadá-

sának lehetőségének vizsgálata
•	Közkifolyók üzemeltetésének kérdése
•	NAK kifogás elbírálása

Önkormányzati hírek

A	Fülöpi	Hírek,	Fülöp	község	kéthavonta	megjelenő	közéleti	lapja	•	Felelős	szerkesztők:Furó	Tiborné,	Jekk	Gergő	
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SzÜletéSeK
Szelezsán jázmin – 
2016. február 10.
Köszöntjük őt!

HÁzASSÁG
litvák diána és Karsai Mihály – 
2016.02.13.
Szívből gratulálunk!

HAlÁlozÁSoK
Szemán István – 2016.01.20.
bencze lászló – 2016.02.01.
zöld jánosné – 2016.02.06.
Veligdán Éva – 2016.02.18.
Víg Miklósné – 2016.03.01.
bacsárszki Pálné – 2016.03.05.
oláh béla – 2016.03.07.

emléküket kegyelettel 
megőrizzük!

Jótékonysági rendezvény

Anyakönyvi hírek

2016. február 2-án jótékonysági rendezvénynek  
adott otthont a Fülöpi Művelődési Ház. 

Nyugdíjba vonulása alkalmából bú-
csúztunk el kedves dajka néninktől, Picil 
Andrásné Ica nénitől, aki harminckét 
dolgos évet töltött el a Fülöpi óvodában, 
a gyermekek között.         lelkiismeretesen, 
emberségesen, türelemmel végezte mun-
káját a kisgyermekek életének abban a 
szakaszában, amikor különösen fontos 
a szeretetteljes, odaadó gondoskodás. 
Tevékenységével maximálisan segítette 
az óvó nénik munkáját a mindennapos 
óvodai nevelőmunkában, de segítette 
a kis óvodásokat is, hogy úgy érezzék 
magukat, mint odahaza. A gyermekekkel, 
kollégákkal egyaránt jó kapcsolatot ápolt, 
vidám, humoros személyisége által, mely 
könnyebbé tette a mindennapokat.

Most sok - sok szeretettel búcsúzunk 
Ica nénitől. Kívánunk hosszú, boldog 
és tartalmas nyugdíjas éveket, erőben, 
egészségben. Köszönjük az együtt töltött 
éveket! 

Nyugdíjas 
búcsúztató
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Az ulti nevű kártyajátéknak 
hagyománya van községünkben. 
A Művelődési Ház jóvoltából 
1992 óta működik az ún. Ultimó 
Kártyaklub. A megalakulás kez-
deményezője és megszervezője 
Szarvas Imre címzetes igazgató 
úr volt. Kincses Gyula jegyző, dr. 
Faluvégi József, Hutóczki Imre, 
Kosztik Ferenc, id. Dorogi István, 
lőrincz Ferenc és természetesen 
Szarvas Imre, hetente egyszer, 
esténként összejöttek és minden 
alkalommal, közel este tíz óráig 
szórakoztak. A későbbiekben jó-
magam is csatlakoztam a csapat-
hoz, valamint rendszeresen járt 
Herczeg Ferenc, Szelezsán József, 
Mikáczó lászló Ferenc, továbbá 
alkalomadtán csatlakozott kö-
zösségünkhöz Földháti István is.

Az évek során kialakult kiscsapat, 
jelenleg is minden hétfőn összeül. 
Az idők során baráti társasággá for-
málódtunk. rendszeresen megem-
lékezünk egymás születésnapjáról, 

névnapjáról egy kis 
harapnivalóval és egy 
kupica pálinkával. 

Sajnos a nyáron 
örökre eltávozott tő-
lünk Szarvas Imre. 
Nincs olyan összejö-
vetel, hogy ne emle-
getnénk. 

játék közben jókat 
beszélgetünk, vicce-
lődünk, de erősen kon-
centrálunk a játékra is. 
A sikeres játék komoly 
variációs képességet, 
összpontosítást, a 
partnerre való figye-
lést és nem utolsó sorban jó lapokat 
igényel. Szigorú írott és íratlan sza-
bályok szerint zajlik a játék. blöffölni 
szabad, de csalni szigorúan tilos. Pár 
forintot lehet veszíteni, vagy nyerni. 
olcsó, de sokat érő szórakozás. 

Ahányan vagyunk annyi stílus és 
taktika, de közös pontunk a játék sze-
retete, a becsület, valamint a mások 
iránti tisztelet. Többek között ezért is 

várjuk a közös találkozásokat. Szeret-
nénk, ha ifjú titánok is csatlakozná-
nak hozzánk, tanulnák meg ezt a szép 
játékot, amely tartalmas szórakozást 
biztosít. 

Köszönet a község és a Művelődé-
si Ház vezetésének, hogy szórakozá-
sunkhoz kulturált körülményeket 
biztosítanak.

Koncz Gyula

Az Ultimó Kártyaklub története Farsang 2016

Helyzetjelentés a fülöpi fociról
A 2014-2015-ös bajnokságban, a 

15 csapatos mezőnyben mindkét 
csapatunk a 14. helyen végzett. 
ennek tudatában a nyáron erre 
az idényre a célkitűzésünk az 
volt,hogy egy picit közelebb ke-
rüljünk a középmezőnyhöz,és 
a szezon végén ne kelljen iz-
gulnunk a bennmaradást il-
letően. Úgy gondolom, az őszi 
szereplésünkre nem lehet pa-
nasz, hiszen felnőtt csapatunk 
16 ponttal a 12.helyről várja 
a folytatást,ifjúsági együtte-
sünk pedig 23 ponttal a 8.he-
lyen áll.Reményeink szerint 
a tavasz hasonlóan jó folyta-
tást hoz,és sikerül majd minél 
többször örömöt okozni kitartó 
szurkolóinknak.

tavaszi menetrendünk:

03.06 vasárnap 14.30: csontos Fe-
renc SE-Pentafrost Nyírmártonfalva 

SE:o-o(ifi:2-8)
03.13 vasárnap 14.30: létavértes 
Sc 97-csontos Ferenc SE Fülöp:2-
1(ifi:3-2)
03.19 szombat 15.00: Görbeházi KSE-
csontos Ferenc SE Fülöp

03.27 vasárnap 15.00: csontos Ferenc 
SE Fülöp-Álmosdi Hajdú SE
04.02 szombat 15.30: Ebesi S.b.K.E.-
csontos Ferenc SE Fülöp
04.10 vasárnap 15.30: csontos Ferenc 
SE Fülöp-józsa SE
04.16 szombat 16.00: Polgári VSE-

csontos Ferenc SE Fülöp
04.24 vasárnap 16.00: csontos Ferenc 
SE Fülöp-Egyeki SbSE
04.30 szombat 16.00: debreceni Sport 
club-csontos Ferenc SE Fülöp
05.08 vasárnap 16.30: csontos Ferenc 

SE Fülöp-Tiszacsegei VSE
05.14 szombat 16.30:Hajdúhadházi 
FK-csontos Ferenc SE Fülöp
05.22 vasárnap 17.00: csontos 
Ferenc SE Fülöp-Nyíracsád Pe-
tőfi SE
05.28 szombat 17.00:Vámospércs 
bocskai SE-csontos Ferenc SE 
Fülöp
06.05 vasárnap 17.00: csontos Fe-
renc SE Fülöp-Nyírábrányi KSE
06.12 vasárnap 17.00: dASE-

csontos Ferenc SE Fülöp

Az ifjúsági mérkőzések 2 órával a 
felnőtt találkozók előtt kezdődnek!

Hajrá Fülöp!

Török Tamás

tavaszias hangulat-
ban indult a télűző far-
sangi mulatság a Fülöpi 
Általános Iskolában feb-
ruár 5-én, pénteken. Bár 
a tanítás délelőtt nem 
maradt el, a gyerekek 
izgatott zsibongásából 
érezhető volt, hogy ez 
a nap más, mint a töb-
bi. Az iskolatáskákba a 
megszokott tankönyvek 
mellé izgalmas holmik 
kerültek: álarcok, csil-
logó ruhák, különleges 
öltözékek és kiegészítők.

Ahogy közeledett a dél-
után, a farsangi fellépések 
kezdete, egyre több és több 

„furcsaság” tűnt fel a két év-
tizedet megélt intézmény 
falai között. Kiderült, hogy 
az iskolába sokkal több ki-
rálylány és hercegkisasz-
szony jár, mint bárki is hitte 
volna. Akadt pár rémisztő 
boszorkány is, de szeren-
csére senkit nem változtat-
tak varangyos békává. 

Nindzsák, varázslók, 
zombik és cowboyok ve-
gyültek az előkelő hölgyek 

közé, mi több, számos tigris, 
farkas és színpompás pil-
langó is megtisztelt minket 
jelenlétével, melyeket az is-
kola ügyes kezű pedagógu-
sa – Polli néni - varázsolt a 
gyerekek arcára arcfesték 
segítségével.

A csillámtetoválásnál is 

nagy volt a tülekedés az al-
sós évfolyamosok részéről, 
mindenki izgatottan várta, 
hogy a kiválasztott minta és 
szín a bőrére kerüljön.

A felsőbb évfolyamosok is 
kihozták fellépő ruháikból 
a maximumot. A lányok csi-
nosan öltözve, szépen smin-

kelve, a fiúk bohókás vagy 
éppen elegáns ruhákban 
feszítettek.

Sok szülő is eljött, hogy 
megnézhesse fellépő cse-
metéjét. Volt is mit látni, 
hiszen a hagyományok-
hoz hűen ebben az évben 
is minden osztály, tanára-
ikkal együtt, látványos és 
színvonalas műsorral ké-
szült. A gyerekek táncoltak, 
a nézők tapsoltak, nevettek, 
éljenezték a produkciókat, 
a zene dübörgött, a ritmus 
magával ragadó volt.

A fellépések előtti iz-
galmakon túlesvén a Szü-
lői Munkaközösség által 
megteremtett büfében et-
tek-ittak a gyerekek, s vet-
tek zsákbamacskát, hogy 
kézzelfogható emléke is 
legyen a 2016. évi farsangi 
rendezvénynek.

Négy óra után a tornate-
remben disco várta a fel-
sőbb évfolyamos diákokat. 
Egy jó kis közös bulizással 
zárva le a rendezvényt és 
kezdve el a hétvégét.

Popovics Ferencné
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egészségnap az iskolában előadás 
ajándékba

Ügyfélfogadás a Művelődési Házban

A novemberre tervezett  - de a 
„Hepatitis A” járvány miatt elma-
radt -  egészségnapot februárban 
pótoltuk be a Fülöpi Általános Is-
kolában.

 A hagyományainkhoz híven az 
osztályok pástétomokat készítettek 
el a szülőkkel közösen, példát adva 
mindnyájunknak arra: hogyan lehet 
egészséges tízórait alkotni. Mind-

egyik osztály nagyon odafigyelt arra 
is, hogy az elkészített finomságok szé-
pen megterített asztalra kerüljenek. 
A nyolc osztály 28 tálka pástétomot 
készített el, melyet a diákokkal, a pe-

dagógusokkal és a szülőkkel együtt 
jóízűen el is fogyasztottunk ott a 
helyszínen. Szomjunkat pedig 100 
százalékos almalével oltottuk.

 A rendezvény zenés tornával kez-

dődött Tóthné zágon Mónika tanárnő 
segítségével. A pástétomok készíté-
sével egy időben lehetőségük volt a 
gyermekeknek kézműveskedni, mely 
foglalkozáson csészét hajtogathattak 

maguknak. A kiváncsiak kipróbálhat-
ták az „ördög bot”-tal való ügyeskedést 
is lakatos Ági jóvoltából. Ismét meg-
hívtuk Ilyésné Kuprák Kornéliát és 
Szabó Attilánét az egészségnapunkra 
abból a célból, hogy az érdeklődők szá-
mára vérnyomást, illetve vércukrot 
mérjenek. Tapasztalatunk az, hogy 
a kicsik is egyre bátrabban nyújtják 
az ujjukat a tűszúráshoz. Nagyon ak-
tuálisnak tartottuk külön az alsósok 
és külön a felsősök számára egy-egy 
illemtani totó helyes válaszainak át-
gondolását. Mindenki, aki kitöltötte a 
totót ajándék noteszt kaphatott.

A rendezvény után jóllakottan, fe-
jünkben a helyes viselkedés illem-
tanával, kezünkben az elkészített 
csészével, szívünkben az egészsé-
ges táplálkozás igényének vágyával 
indulhattunk mindnyájan haza. A 
rendezvény megvalósítását a Gyer-
mekekért Alapítvány Fülöp sikeres 
pályázata segítette.

Popovics Ferencné

Annak a 18 diáknak, akik félévkor 
kitűnő, illetve jeles eredményt értek 
el lehetővé tettük, hogy jutalomból 
táncelőadáson vegyenek részt deb-
recenben. 

A debreceni Hajdú Táncegyüttes 
„Katonának kell menni a legénynek…” 
c. fergeteges táncjátékát tekinthették 
meg tanáraikkal együtt. 

Az utazás és az előadás költségeit 
a Gyermekekért Alapítvány Fülöp 
fedezte sikeres pályázata segítségével.

Falugazdász iroda
Fogadóóra:

Hétfő: 08:00 – 16:00 Könnyű Edit falugazdász
csütörtök: 08:00 – 16:00 Könnyű Edit falugazdász

Ügyvédi iroda:
Fogadóóra: minden második héten, csütörtökön: 

12:00 –14:00

Mozgáskorlátozottak irodája
Fogadóóra: páratlan héten, szerdán 12:00-15:00.

Nyíradonyi Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

Ellátottak számára nyitva álló helyiség: Művelődési Ház

Szolgáltatások:
- családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás

- támogató szolgáltatás; szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás

- hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 08:00-12:00, 12:30-16:00;  
péntek: 08:00 – 12:00 

Kikapcsolódási lehetőség 
a Művelődési Házban

Szeretettel várjuk a Művelődési Házban a kikapcsolódni és szórakozni 
vágyó gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt.

•	 Asztalitenisz – minden héten, hétfőn 18:00-tól

•	 Póker Klub – kéthetente, csütörtökönként este 18:00-tól

•	  Sakk szakkör – minden héten, csütörtökön 17:00-tól

•	 /A szakkört dr. Faluvégi józsef tartja. jelentkezni a Művelődési 
Házban lehet./

•	  Film Klub – havonta

•	 /Projektoros filmvetítéssel várunk minden érdeklődőt a Művelő-
dési Ház nagytermében./

•	 Könyvtár Mozi – kéthetente

A fenti programokon túl kortól és nemtől függetlenül, többek között 
ingyenes internethasználattal és könyvkölcsönzési lehetőséggel, min-
denkit vár a Művelődési Ház könyvtára.

Elérhetőségeinken bővebb tájékoztatást nyújtunk, valamint szíve-
sen fogadjuk egyéb programokkal kapcsolatos ötleteiket, melyeket 
megoszthatnak velünk személyesen a Művelődési Házban, e-mailben 
a fulop.muvhaz@gmail.com címen, valamint telefonon a 06 52 208 
473-as telefonszámon.

Közelgő nagyrendezvények

•	 VI. Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál – április 23. (szom-
bat, 14:00)

•	
•	 Anyák napja – április 30. (szombat)
•	
•	 Idősek estéje – május 21. (szombat)
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2016. február 2-án, 
községünk nyugdíjas 
klubja ellátogatott Ál-
mosdra, ahol egy csodás 
kiállítást tekinthet-
tünk meg. 

Az Álmosdi reformá-
tus Egyházközség szer-
vezésében a debreceni, 
40 éves Tisztaforrás 
Hímzőszakkör munkái-
ból nyílt kiállítás, mely-
nek címe: „csipke régen és 

ma” volt. Vert csipke dol-
gokat láthattunk, melyet 
a Népművészet Mestere 
címmel kitüntetett asszo-
nyok készítettek. Az Egy-
házközség tagjai, dolgozói 
páratlan vendéglátással 

hálálták meg, hogy elláto-
gattunk hozzájuk. Ezúton 
is köszönjük a meghívást 
és a kedves fogadtatást.

Almási Szilvia

Álmosdon járt az Idősek Klubja

Hajdúszováton évek 
óta rendeznek kórusta-
lálkozót. Az idei Hajdú 
Kórustalálkozóra – me-
lyet Szathmári Károly 
karnagyúr emlékének 
ajánlották - meghívást 
kapott a Piros Mályva 
Népdalkör is. 

Közel 30 fellépő vett részt 
a rendezvényen. Képvisel-
tették magukat népdalkö-
rök, nyugdíjas egyesületek és 
komolyzenei kórusműveket 
előadó énekkarok is. A szín-
vonalas rendezvény nagyon 
jó hangulatban zajlott. Szebb-
nél szebb népdalok és komoly 
technikai tudást igénylő kó-

rusművek csendültek fel a 
hajdúszováti Kodály zoltán 
Művelődési Ház színpadán. 

A zenei produkciókat em-
lékest követte, mely a tele-
pülés híres és közkedvelt 
karnagyának, Szathmári 
Károlynak munkásságát, 
életútját mutatta be. Ezen a 
megható megemlékezésen 
részt vett a karnagyúr öz-
vegye és családtagjai is.

Az előadókat, fellépőket 
emléklappal és serleggel 
ajándékozták meg a szerve-
zők. Az est közös énekléssel, 
tánccal, sztárvendégek fel-
lépésével ért véget. 

Sulina Erika
népdalkör vezető

Kórustalálkozó Nyugdíjas 
búcsúztató


