A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

2013. XXI. évfolyam 2. szám – nyári külön kiadás -

Programajánló
a kikaPcsolódni vágyóknak
Augusztus 19.

16,00 óra
17,00 óra

17,30 óra
19,00 óra

Szent István emlékezete a Római Katolikus Templomban
Kiállítás megnyitó a Művelődési Házban
 fotókiállítás Pálfi Richárd munkáiból
 palóc-babák, viseletek Verebélyi Balázs gyűjtése
nyomán
Koronázási ékszerek története - Bakos Batu előadása
Hungarica koncert a Művelődési Házban - belépődíj
1.000.-Ft/fő.
A koncert után kb. 21,00 órától a Székely-kapunál „tábortűz”, táncosok és előadók fellépése

Augusztus 20.

Magyarok vására, lovasbemutató, gyermekjátékok a Várbükki úton –
egész nap folyamatosan
10,00 óra
Szentmise és körmenet a Római Katolikus Templomban
11,15 óra
„Kenyér-szentelés” a Szent István szobornál – Kiss Csaba
esperes közreműködésével
13,00 óra
Timbersport favágó bemutatója a Várbükki úti „kettős
keresztnél”.
A koronázási ékszerek kiállítása, a koncert és a magyarok vására rendezvénysorozat felelős szervezője: Nagy Sándor.
Ezen a napon a hagyományos búcsúi vásár a recski piactéren kerül lebonyolításra.
Szeptember 7.

11,00 óra

Recski Szövetség hagyományos
emlékünnepsége
a
Recski
Nemzeti Emlékparkban

Szeptember 28.

Nemzetközi Kórustalálkozó a Mátrai Visszhangok Zenei Közhasznú Egyesület és
Vegyeskara szervezésében
(A rendezvénnyel kapcsolatos további információkat a www.recsk.hu
honlapon és plakátokon láthatják majd az érdeklődők).
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INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL
A 2012/2013-as tanév főbb eseményei a Jámbor Vilmos Általános Iskolában
Iskolánkban az első tanítási nap szeptember
3-án volt. Ekkor tartottuk a tanévnyitó ünnepségünket is, ahol 176 tanuló kezdte meg a tanévet a nyári vakáció után.
Iskolánk fenntartója 2013. január 1-jétől a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Pétervásárai Tankerülete lett. Önkormányzatunk a váltás ellenére is egész évben támogatta az iskolát. Segítségével a tanév végén
azonnal elkezdődtek intézményünkben a nyári
felújítási munkálatok, biztosítva ezzel a következő tanév zökkenőmentes kezdését.
A tanév indításához és működéséhez szükséges
minden tárgyi feltétel biztosított volt. Osztálytermeink, szaktantermeink felszereltsége lehetővé tette a színvonalas oktató munkát.
Intézményünk 8 tanulócsoporttal működött.
Ebben az évben iskolaotthonos oktatási formát vezettünk be az 1. és 2. évfolyamon, mely
pedagógusaink és a szülők visszajelzése alapján sikeresnek bizonyult. Tavasszal nyílt napot
tartottunk a leendő első osztályos tanulóknak
és szüleiknek. Beszámoltunk az iskolaotthon
tapasztalatairól és bemutattuk nekik az iskolát.
A beiratkozáskor a szülők úgy nyilatkoztak,
hogy szívesen választják ezt az oktatási formát
gyermeküknek.
A 3-4. osztályos tanulók részére összevont
napközis csoport, felső tagozaton 5-7. osztály
számára tanulószoba működött.
Iskolánk sajátossága, hogy minden évfolyamon
oktatunk informatikát. Tanulóink 5. osztálytól
emelt óraszámban tanulnak egy idegen nyelvet, 7. osztálytól pedig a második idegen
nyelvvel is megismerkednek. A két választható
nyelv: az angol és a német.
Szeptembertől bevezetésre került a mindennapos testnevelés 1. és 5. évfolyamon, az iskolaotthon miatt a 2. osztályban is.
Hagyományainkhoz híven a mindenkori harmadikosok úszásoktatására az idén is sor került a parádfürdői Erzsébet-szállóban, a DSE
segítségével.
Fogadóórákon és szülői értekezleteken tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel.
Az országos kompetenciamérésről érkezett
2012-es FIT-jelentés alapján intézményünk
eredménye jó.

Ez évben is jól működött az óvoda-iskola közötti kapcsolat. Több sikeres rendezvényünk
volt, melybe a szülőket is bevontuk.
Iskolánk életében nagy jelentőséggel bír, hogy
2013 februárjában a TÁMOP3.1.4./12 Innovatív iskolák fejlesztése pályázat egyik nyertese lettünk. „Természetesen, egészségesen”
címet adtuk a 4 félévet átölelő pályázatnak,
melynek nyitóünnepségére április 23-án került
sor. ÖKO tevékenységünket és kis műsort bemutatva köszöntöttük a meghívott vendégeket.
A cím is mutatja, hogy milyen programokat,
tevékenységeket terveztünk a két tanévre:
egészséggel, természettel kapcsolatos programok, táborozások. Az elmúlt félévben már
több sporttevékenységet elindítottunk, aminek
természetesen folytatása lesz a következő félévekben is. Ezek az úszásoktatás, lovaglás,
közös torna, ami a gyerekek és a szülők tetszését is elnyerték. A kerékpáros közlekedéssel
kapcsolatban a rendőrséggel összefogva közlekedésbiztonsági programot szerveztünk májusban.
Az idei gyermeknapot Ipolytarnócon az
ÖKO tanösvényt meglátogatva ünnepeltük
május 24-én, mely kicsik és nagyok örömére
szolgált.
Felső tagozatos tanulóink „Családi életre nevelés” és „Szenvedélyes életünk (A dohányzás ártalmai)” interaktív foglalkozáson vettek
részt.
Pedagógusok részére iskolalátogatást szerveztünk Budapestre, ahol a Kandó téri Általános
Iskola ÖKO programját ismertük meg. Sok jó
ötletet láttunk, amit kamatoztatni fogunk itthon.
Az idegen nyelvet tanuló diákjainknak nyelvi
vetélkedőt szerveztünk, amit házi nyelvvizsgával tettünk emlékezetessé a 8. osztályosoknak.
A pályázaton belül az idén lehetőség nyílik
arra, hogy 2 x 45 gyermeket teljesen ingyenesen táboroztassunk. A két táborhelyünk Sarud
és Zánka.
A tanév során több országos levelezős versenyen is eredményesen szerepeltek tanulóink:
Bendegúz levelezős versenyen több tantárgyból, Bendegúz Nyelvész megyei versenyen,
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Kenguru matematika versenyen, Kisnánai
helyesíró versenyen, angol és német nyelvből
levelezős versenyen és az SNI-s tanulók szépíró versenyén.
Ez évben is indultak tanulóink a Katasztrófavédelmi versenyen. A K&H bank által szervezett versenyen két csapat indult, egyikük a
regionális döntőbe jutott Miskolcra.
ECDL bizonyítványt szerzett több 8. osztályos tanuló.
A Diákönkormányzat és a DiáksportEgyesület két hulladékgyűjtést szervezett.
Tanulóink ez évben is sok műsort adtak (karácsony, Március 15., ballagás-tanévzáró).Több
műsor megrendezésében segítségünkre voltak a
Művelődési Ház dolgozói.
Az érdeklődők gyöngyfűző, kézműves, modellezés, futball, szivacskézilabda, asztalitenisz
szakkörökön tölthették el szabadidejüket.
A modern tánccsoportunk több fellépessen is
szerepelt.
Folytatódott az Eszterházy Károly Gyakorló
Iskolával közös természettudományi pályázat. Ennek keretében tanulóink Egerben vettek
részt fizika, kémia, földrajz és biológia órákon.
Szép számban vettek részt tanulóink hitoktatáson, ebben az évben a 3. osztályosok voltak az
elsőáldozók.

A háziiparral közös pályázaton tanulóink
megismerkedhettek a népművészettel és a hímzéssel.
A Nemzetiségi Roma Önkormányzat hozzájárult az arra rászoruló tanulók taneszköz pótlásához.
Az egészségmegőrzés keretében tanulóink
rendszeresen részt vesznek orvosi vizsgálaton
és fogorvosi szűrésen. Szükség szerint a védőnő ellenőrzést tart. Az ÁNTSZ kérésére kiemelten kezeltük és minden szülővel aláírattuk
a fejtetvességről szóló tájékoztatót.
Gazdagabbá vált tanévünk a szülők, szülői
munkaközösségünk segítő, szervező munkája
által. Vezetője Földháziné Pap Éva, aki szülőtársaival együtt sokat tett gyermekeinkért. Mikulásra minden tanuló csomagot kapott, pedagógusnapon pedig műsorral köszöntötték a
tantestületet.
A községi könyvtár vezetőjével jó kapcsolatot
tartottunk, több közös program lebonyolítására
került sor.
A Balassi Bálint Gimnázium esti tagozatának
11. évfolyamán folytatódott az oktatás.
Hollóné Bódi Katalin igazgató

Balassi Bálint Gimnázium - Érettségizzen esti tagozaton
A Balassi Bálint Gimnázium Heves Megyei tagintézményében
Heves megye több településén működő, felnőttoktatásban nagy tapasztalatokkal
rendelkező és jó érettségi eredményeket felmutató gimnáziumi hálózatunk felvételt hirdet a 2013/2014-es tanévre.
Az iskolai foglalkozások hetente két alkalommal, általában 15,00 és 20,00 óra között
lesznek. Az előzetes tanulmányok beszámításával a gimnázium két-három év alatt elvégezhető, diákigazolvány igényelhető.
Beiratkozás munkanapokon:
2013. augusztus 21-től szeptember 13-ig 14,00 – 17,00 óráig.
(Más időpontokban előzetes egyeztetés alapján)

A recski tagintézmény a Jámbor Vilmos Általános Iskola épülete
3245 Recsk, Kossuth L. út 142.
Tel.: 06/36/478-337; 06/30/627-1695
www.balassiestigimi.hu
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Újra a megunhatatlan Tisza-tó
A július hónap sok izgalmat és kalandokkal teli szép napot hozott 45 recski diáknak.
Iskolánk tanulói 3. éve töltik szabadidejüket a Tisza-tónál. Ez a méltán népszerű gyönyörű vidék a
legjobb hely ahhoz, hogy tanulóink közel kerüljenek a természethez.
Idén a pályázaton nyert táborozási lehetőséget kihasználva, a sarudi Euro-strand Camping adott otthont tanulóinknak.
Kirándultunk hajóval a Tisza-tavi tanösvényhez. Volt kenus oktatás, GPS – tájékozódás és meglátogattuk az Európában is egyedülálló ÖKO centrumot.
Itt 3 D-s moziban voltunk, sétáltunk a 1,5 km-es pallóúton, ahol madarak százainak életébe pillanthattunk be, megcsodáltuk az ország legnagyobb akváriumát.
A tábor területén sok-sok szórakozási és sportolási lehetőség, valamint kiváló konyha biztosította a
gondtalan pihenést.
Úgy búcsúztunk a tábor végén, hogy: jövőre ugyanitt!

Ezen a nyáron 45 recski tanuló számára valóban a
Balaton jelentette a vakáció egy részét. A TÁMOP3.1.4-12/2-2012-0119 „Természetesen, egészségesen”
pályázat által lehetőségünk nyílt egy hétig élvezni a
magyar tenger hűs habjait, megcsodálni a Balatonfelvidék dombjait, tanúhegyeit, lankáit. Zánka volt a
helyszíne az ott tartózkodásunknak. Az egykori úttörőtábor újból felvirágzott, egy turnusban kb. 2400 vendégnek nyújt ellátást.
A programunkat úgy állítottuk össze, hogy a gyerekek
a lubickolás mellett, a táj történelmi és természeti értékeivel is megismerkedjenek és az egészséges életmódot
is kövessék. A megérkezés után máris egy fizikai erőCreate PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
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próbának vetettük alá a gyerekeket (már, aki bevállalta). Egy roppant rafinált, nehézségekkel megtűzdelt kalandparki pályán mentek végig az ügyesebbek - nem kis izgalmat okozva a pedagógusoknak.
A kulturális értékek közül meglátogattuk többek között
Nagyvázsonyban a várat, amelynek leghíresebb tulajdonosa Kinizsi Pál volt. Balatonedericsen, Dr. Nagy
Endre, a híres vadász afrikai gyűjteményét tekintettük
meg. Főként a kisebbek számára volt élvezetes az ottani vadas parkban sétálgatni. Nem hagyhattuk ki a programunkból Balatonfüredet, a mólót, a Tagore-sétányt,
Tihanyban az apátságot és a hozzá tartozó múzeumot.
Mindnyájunk számára meglepetés volt egy kis város
Tapolca, ahol csónakáztunk a tavas-barlangban, sétáltunk a felújított parkban, gyönyörködtünk az ott található frissen csobogó patakban és a Malom-tóban. A
Balaton nyújtott testi felfrissülést a nagy kánikulában. Az esti órákban sétahajóztunk és sárkányhajón
eveztünk. És mi kell még egy igazi nyaraláshoz? Kalandok, mozi, disco. Természetesen nem maradtak ki ezek az élvezetek sem, mert tanulóink számára felejthetetlenné szerettük volna tenni az „ajándékba kapott” nyaralást.
Ez a tábor segített nekik abban, hogy megújult erővel vághatnak bele a következő tanévbe.
Bolykiné Szabó Marianna

Tavasz és nyár a „Csengővárban”
Az előző Hírmondóban beszámoltak óta sem
tétlenkedtünk
óvodánkban,
hiszen
a
2012/2013-as tanév elején Nevelőtestületünk a
Szülői munkaközösséggel közösen célul tűzte
ki, hogy minél több értékes „élményt” nyújtsunk gyermekeinknek. Ezt a célt úgy érzem
sikerült túlteljesítenünk, hisz az év során rengeteg esemény részesei lehettünk. Az Egri
Pinceszínház és a Babszem Jankó Gyermekszínház nyertes pályázatának köszönhetően
több ízben is volt részük gyermekeinknek,
színházi és bábszínházi előadásban, táncházban, valamint dráma és kézműves foglalkozások adta élményekben.
Egy alkalommal az Egri Gárdonyi Géza Színházban és egy alkalommal pedig a Fővárosi
Nagycirkuszban is részt vehettek középső és
nagycsoportosaink előadáson.
Márciusban minden óvodást elvittünk külön
busszal Gyöngyösre az Állatkertbe, ahol közvetlenül megsimogathatták a 3 kölyökoroszlánt, a nagyobbak pedig még ezen felül a Mátra Múzeum adta lehetőségeket is kihasználhatták.
Nagy sikert aratott mind a szülők, mind pedig
gyermekeink körében az immár hagyománnyá
vált „Nyuszi fesztiválunk” megrendezése is,
mely során bemutatkoztak egy mese előadásával a „Mese tehetségkör” résztvevői. Az érdeklődőknek volt bűvész műsor, „csokiöntés”,

„lufinyuszi” fújás és díszítés, ünnepi asztaldíszkészítés, tojásfestés és tojásdíszítő verseny
értékes jutalmakkal, lehetett készíteni különböző technikákkal nyuszikat.
Csillámfestés segítségével ünnepivé varázsoltuk a gyerekeinket, és megtartottuk az ünnepi,
„süti-sütő” versenyünket is, ahol az anyukák,
nagymamák remekműveikkel kápráztatták el a
zsűrit és a közönséget.
Pár nap múlva megérkezett óvodánkba egy
„iskolás nyuszi” is, akinek nagyon örültek
óvodásaink. Versekkel és dalokkal köszönték
meg a nyuszinak a tőle kapott ajándékokat.
Környezetvédelmi programjaink: az „Állatok világnapja”, „Víz napja”, „Föld napja”,
valamint a „Madarak és fák napja” is nagyszabású, óvodaszintű ünnepként került megrendezésre, maradandó élményt hagyva gyermekeinkben. (Az ünnepeinkről folyamatosan Recsk
honlapján jelentettünk meg részletes élménybeszámolókat és fotókat.)
Reméljük sikerült hozzájárulnunk ahhoz, hogy
óvodásaink minél jobban megismerjék, megszeressék és óvják szűkebb és tágabb környezetüket, és a természetet.
Május 31-én a hagyományos gyermeknapunk
a sikeres TÁMOP 3. 1. 11-12/2-2012-0032
számú Óvodafejlesztés pályázat jóvoltából
„Családi nappá” bővült projektrendezvényen
valósult meg. 2 udvari játék: egy mászó vár és
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egy 4 személyes rugós hinta, mely Svédországból érkezett, ünnepélyes átadására is sor
került ezen a rendezvényen.
A megnyitó
ünnepség
óvodásaink,
a szülők és
meghívott
vendégek
társaságában volt. A
himnusz
eléneklése
után
egy
anyuka
2
óvodás
gyermekével mondta
el a „Kezek” című
verset. Ezt
követően köszöntő beszédet mondtam, majd a
polgármester úr és a kormánymegbízott úr is
üdvözölte az ünneplőket. Nagycsoportosaink
népi tánc és népi játék műsora nagy sikert aratott mindannyiunk örömére.

Középső csoportos gyermekeink „Gyermeknap” című verse után Horváth László kormánymegbízott úr átadta a rég áhított mászó
várat és rugós teknőcöt. Gyermekeink örömmel
vették birtokba az új játékokat.
Még fel sem ocsúdhattunk az örömteli pillanatból, amikor Farkas Tibor siklóernyőjével
megjelent óvodánk felett maga után húzva az
óvodánk logójával és ovisaink jelével ellátott
zászlónkat. Az ünneplő tömeg örömmel integetett neki, ő pedig apró cukorkákat szórt gyermekeinknek, akik nem győzték összeszedni.
Közben légifotót is készített óvodánkról. Földet érése után kötlen beszélgetés alakult ki
gyermekeink és a pilóta közt, majd „huzatolta-
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tás” következett. Mindenki élvezte a propeller
keltette szelet.
A hangulat tetőfokát a „Tekergő” néptáncegyüttes táncháza, majd azt követően
ugrálóvár, sergő, és falunéző kisvonat segítségével értük el.

Óvodapedagógusaink és lelkes szülőink jóvoltából volt még csillámtetkó és trambulin is,
mely szórakoztatta gyermekeinket. Rengeteg
élménnyel gazdagodva kellemesen elfáradva
térhettek haza óvodásaink, vendégeink és dolgozóink egyaránt.
Nem sokáig pihenhettünk, mert június 1-én a
nagycsoportosaink búcsúztak színvonalas
műsorukkal óvó néniktől, társaiktól, óvodás
éveiktől. Június 13-án szülői fórumra invitáltuk az érintetteket. A pályázatunk jóvoltából
két gyermekpszichológus és egy dietetikus
adott hasznos tanácsokat gyermekeik nevelésével, valamint korszerű táplálásával kapcsolatosan.
A nyár folyamán a dolgozóinkra még rengeteg
tennivaló vár. Az óvó néniknek ott a sok továbbképzés - amit vállaltunk a pályázatban -,
valamint az ott szerzett ismeretek beépítése
„Tevékeny gyermekkert” pedagógiai programunkba. A technikai dolgozók pedig tisztává
varázsolják a kastélyunkat, mire visszajönnek
az apróságok a szünetről.
Úgy gondolom, munkával és élményekkel teli
sikeres évet zárhattunk.
Óvodánk augusztus 26-án hétfőtől várja ismét
vissza a gyermekeket, hogy elkezdődjön a
2013/2014-es új tanév.
Fásiné Fodor Katalin óvodavezető
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Nyári kézműves tábor a könyvtárban
A táborban 2013. július 22-26-ig 16 gyerek vett
részt.
Délelőtti programok - szituációs játékok, szerepjáték a Rigócsőr király mese alapján.
Délutáni programok - kézműves foglalkozás: rajzolás, festés, szalvétatechnikával képkészítés,
papírtechnikák alkalmazása, üveg mécses készítés
különböző technikával, szélcsengő üvegfestéssel,
nyaklánckészítés.
A táborozás ideje alatt egész napos kiránduláson
vettünk részt: Gyöngyösön a Szórako-Zoo állatkertbe látogattunk el, Kisnánán a felújított várat
tekintettük meg.
A táborozásunk fénypontja a csütörtök esti tábortűz
és egy éjszaka a könyvtárban, pénteken ébresztő
után reggeli torna a parkban. Tartalmas, vidám és
felejthetetlen napokat töltöttünk el a gyerekekkel.
Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik hozzájárultak a táborozás sikeréhez:
Bódi Pékség Recsk, Mátra-Axis Bt. Recsk, munkatársaimnak: Kozma Péter, Verebélyi Balázs,
reggeli torna: Nemes András.
Nemes Marianna

A Mátrai Visszhangok Vegyeskar
2013. évi eddig lezajlott és elkövetkező kulturális
közhasznú tevékenységei és programjai
Az év első négy hónapjában a folyamatos próbák mellett rengeteg munkát adott az új civiltörvény
feladatainak elvégzése, a kettős könyvelés kialakítása, az új típusú beszámoló, közhasznúsági melléklet elkészítése, valamint az elektronikus pályáztatásra való átállás. Május végéig 5 pályázatot adtunk
be, hogy a 2013. évi programjainkhoz és működésünkhöz anyagi forrást keressünk.
Az év eddigi és elkövetkező programjaink:
Támogatói Est - 2013. május 25.
A Parádi Közösségi Házban rendezett „támogatói esten”, 168 fő támogató fogadta el meghívásunkat,
de szép számmal voltak olyan támogatóink is, akik különféle felajánlásokkal, adományokkal támogatták kórusunk 2013. évi működését.
Köszönetet mondunk minden támogatónknak, gazdasági társaságoknak, önkormányzatoknak,
vállalkozóknak, civil szervezeteknek, magánszemélyeknek, a kórus tagjainak, hogy felajánlásaikkal (pénzbeli, tárgyi, tombola, fuvar, vendéglátáshoz természetbeni anyagok, saját munkával a
rendezvény lebonyolításán) hozzájárult a kórus működésének fenntartásához.
Köszönjük fővédnökeinknek, a fellépő mintegy 14 fő művésznek, akik ingyen fellépésüket ajánlották fel a kórus támogatására.
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Mátrai Múzeumok Éjszakája - 2013.június 22.
A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület felkérésére, a
Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezettel
közösen fogadtunk mintegy 150 fő vendéget (4 autóbusz) a Recski Tájházban, múzeumlátogatással egybekötött nánicka kóstolással, valamint a templomban
két koncert adásával. Köszönjük a vendéglátásban, a
templomi koncert lebonyolításában résztvevő segítőinknek a munkáját. A vendégek a program keretében
16 településen jártak és pontozták a településeket. A
legtöbb pontszámot Recsk kapta, a vendéglátás és
program sikerességéért.
Parádi Palócnap - 2013. július 13.
Ebben az évben is képviseltük Recsket a parádi
szervezők meghívására. Egész nap sütöttük a
nánickát az étkek utcájában. Köszönjük a Recski
Önkormányzatnak a felajánlott hozzávalókat, segítőinknek és a kórustagoknak, hogy állták a hosszú
sorokban kígyózó kóstolni szándékozók rohamát.
Palóc Világtalálkozó - 2013. augusztus 2-4.
Augusztus 4-én a Bátonyterenyén megrendezett
Palóc Világtalálkozón vettünk részt. A Szent István
templomban templomi szolgálatot adtunk a szentmise keretében, és rövid koncertet a mise végén. Délután a Gyürky-Solymosi Kastély angol parkjában
népdalfeldolgozásokkal léptünk fel, több mint 42 palóc település művészeti csoportjainak műsorában.
Nemzeti Emlékpark - 2013. szeptember7.
A Recski Szövetség felkérésére, a Nemzeti Emlékparkban rendezendő állami ünnepségen fogunk énekelni.
XI. „Fúj, süvölt a Mátra szele”Nemzetközi kórustalálkozó - 2013. szeptember 28.
A Nemzetközi Kórustalálkozót előreláthatóan 6 kórus részvételével rendezzük Verdi Emlékév jegyében, melyre minden recski lakost szeretettel várunk. A kórusokat Lengyelországból, Erdélyből,
Felvidékről és Magyarországról várjuk.
Helyszínei az idén is a Művelődési Ház és a Római Katolikus Templom. A részletekről későbbiekben
tájékoztatást adunk.
Szívesen fogadjuk és várjuk azoknak a lakosoknak a jelentkezését, akik szívesen fogadnak vendéget a
Kórustalálkozó külföldi résztvevői köréből, valamint felajánlásukkal (sütemény, bor), segítik a kórusok vendéglátását.
Jelentkezésüket szeretettel fogadjuk a 20/4818172, vagy a 36/478-299-es telefonszámon, a
nagyneibi@freemail e-mail címen.
Nagy Józsefné egyesület elnöke
Recski Hírmondó
A Helyi Önkormányzat Lapja
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