
MEGHÍ VÓ  „ÖRÖKBECS1 - kö zmű velö de si kö zö sse gek, mű helyek Hajdű -Bihar megye ben” 
Könyvbemutató és beszélgetés  



„Az ember társadalmi létének 

Legfontosabb formája a 

Közösségben végzett munka” 

Dr. Magura Ildikó 

A „Szű lö fö ldű nk, Na dűdvar Ó rö kse ge e s Jö vö je” Alapí tva ny tisztelettel e s szeretettel meghí vja Ó nt e s kedves ismerö seit rendezve nye re! 
 KÓ ZÓ SSE GE PÍ TE S – MÍE RT FÓNTÓS? A mű velö de si kö zpönt tana csterme ben, 

. április -én, szerdán, 7.  ö rai kezdettel a  „Szű lö fö ldű nk, Na dűdvar Ó rö kse ge e s Jö vö je” Alapí tva ny beműtatja  a  Ne pmű velö k Hajdű -Bihar Megyei Egyesű lete nek göndöza sa ban megjelent, „ÖRÖKBECS1 - kö zmű velö de si kö zö sse gek, mű helyek Hajdű -Bihar megye ben” cí mű  kiadva nyt.  A kö tetben beműtatött ne gy kö zö sse g kö zö tt szerepel alapí tva nyűnk is. A kö nyvbeműtatö  vende ge lesz  



Sas Ba lintne  a Jö vö   Böldögsa ga Segí tö  e s Ta mögatö  Egyesű let elnö ke.  
 A Hajdű -Bihar megye Ó rö kbecsű  amatö r kö zmű velö de si kö zö sse geit, mű helyeit beműtatö  í ra sök kö zö tt alapí tva nyűnk elnö ke Barna Sa ndörne  í r a szervezet alapí ta sa ö ta eltelt idö  eseme nyeirö l, eredme nyeirö l.  A kiadva nyban sza mös fötö  mellett ve leme nyeket ölvashatűnk az Alapí tva nyrö l Dr. Ritö k Zsigmönd akade mikűs, Nagyne  Zöva th Margit, a Fö nix Takare kszö vetkezet műnkata rsai, Bűkörne  Förgö  A gnes, Gönda ne  Varga Erzse bet, Me sza rös Jö zsefne , Fazekas Lajös, Varga Íldikö ,  Kiss La szlö  e s Dr. Taka csne  Baranyai Etelka megfögalmaza sa ban. Vende geinkkel va laszökat keresű nk a civilszervezetek va rösűnkban felva llalt e s betö ltö tt szerepe re.  Kö zö s ce lökat fögalmazűnk meg a helyi kö tö de s erö sí te se hez.     
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