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Mizák Ágota, Szabó Sándor és családja, Szabóné Fekete Gabriella,
Tokai Vince és családja, Tóth Valéria.
Teknőc csoport:
Bokis György, Bokisné Kovács Andrea, Daróczi Sándor, Darócziné Pető
Mónika, Fehér Mályva Hagyományőrző
Közhasznú
Egyesület,
Fónyadné Gyenge Mónika, Haszon
Beáta, Marozsi Sándor, Marozsiné
Molnár Margit, Nagy Zsigmond,
Nagyné Jankó Judit, Pap Hajnalka,
Pető Károly és családja, Rohodiné
Pető Ilona.

Katica Csoport:
Átyin Imre és családja, Busznyák
Lajos, Busznyákné Széles Ildikó,
Daróczi István, Erdeiné Majoros
Tünde, Erőssné Dócs Tünde,
Hasznosi Chis Valéria, Jónás Sándor,
Jónásné Horváth Ibolya, Maár Gyula, Maárné Faragó Éva, Máté Sándor,
Molnár Lajosné, Semjényi Zsolt,
Szabó Zoltán, Szabó Zoltánné,
Taniné Kovács Rita, Várodi Sándor.
Margaréta csoport:
Bernátné Bakóczy Erika, Feketéné
Szutor Ágnes, Fülöp Tibor, Gálné

Verő Judit, Hevesiné Pető Andrea,
Kiss Linda, Kulcsárné Balogh Mónika, Lupócz Zoltán, Már Lajosné,
Ötvös Sándor, Papp Zoltánné (Ili
butik), Pelbárt Lajosné, Ráczné
Karádi Erika, Szabó Lajos.
Kedves szülők gyerekek, megkezdődött a farsangi szezon. Az óvodából
farsangi jelmezek kölcsönözhetők
500 Ft ,illetve 1.000 Ft-os áron.
A Szivárvány Óvoda dolgozói

VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
A Művelődési Ház által elnyert
HEFOP-3.5.4-05/1.-2005-07-029/2.0
azonosító számú pályázat „A felnőttképzés hozzáféréséért és fejlesztéséért a román határ mentén” projekt
keretében megvalósuló felnőttképzési tanfolyamok hallgatói decemberben sikeres vizsgákat tettek.
A könnyűgépkezelői és raktárkezelői, valamit ECDL Start- Európai
Számítógép Használói Jogosítvány
és Európai Uniós pályázatíró tanfolyamok 9-10 fő részvételével indultak el augusztusban a művelődési
házban.
A tanfolyamon résztvevők intenzív
oktatásban, heti 3 alkalommal vettek
részt a képzéseken, ez igen komoly
erőfeszítést igényelt a családos, dolgozó hallgatóktól.
A Európai Uniós pályázatíró képzést
már szeptember hónapban sikeresen
elvégezték a hallgatók. Ezután jött az
igazán embert próbáló számítástechnika tanfolyam, ahol nap mint nap új

információval, feladatsorokkal találkoztak a hölgyek. A tanfolyam végén
az ECDL Start 4 modulját a debreceni vizsgaközpontban kellett teljesíteniük a hallgatóknak.

A könnyűgépkezelői tanfolyam
nyolc férfi hallgatója is komoly tanulás elé nézett az oktatás megkezdése
után. Ez a tanfolyam országosan
elismert vizsgával zárult, így a folyamatos tanulás, és a tanfolyamon
való részvétel elengedhetetlen volt.
Az OKJ-s vizsgát december elején a
művelődési házban tartották a
DRKK munkatársai. A három rész-

ből álló vizsgán a hallgatók elméleti,
szóbeli és gyakorlati tudásukról tettek bizonyságot. Sikeres vizsgájuk
végén az oklevéllel együtt targonca
használatra jogosító jogosítványt is
szereztek. A raktárkezelői vizsgát a
hallgatók februárban teszik le.

A hallgatók nevében is köszönjük
Szántó Zsigmond, Barta Attila, Egey
Ervin és Tátorján Tibor oktatók lelkiismeretes munkáját, amely hozzásegítette a részt vevőket a tanfolyamok elvégzéséhez.
Boros Bea intézményvezető

SZILVESZTER 2007
Már szeptemberben le kellett kötnünk a zenekart, ha az év utolsó
napján mulatni szerettünk volna.
Reméltük, nem járunk úgy velük,
mint tavaly, azért szurkoltunk. Elkezdtük a szervezést, mert szükségünk volt a létszámra, nem olcsó
mulatság manapság egy szilveszteri
rendezvény. Sokan drágállták a belépődíjat, úgy gondolták, csak a zenéért sok ennyi pénz. Pedig csak a

feldíszített meleg terem sem kerül
kevésbe! A műsort is vitatták, sokallták az árát. Most megérthettük saját
tapasztalatunk alapján, hogy nem
kell sajnálni a pénzt, ha jól szeretnénk érezni magunkat. Szerencse,
hogy városunkban sokan gondolták
ezt így, és eljöttek a rendezvényre.
A Művelődési Ház háziasszonya,
Boros Bea kézben tartotta az állan-

dóan változó asztalfoglalást és szíves
vendéglátó módjára fogadta a vendégeket. A Városi Művelődési Ház és
Könyvtár dolgozói és a Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület tagjai hetek óta műben
voltak, hogy minden a helyén legyen
31-én éjjel. Szaporán gyűlt a közönség, módjával kezdődött a tánc. Jött a
műsor! Simonyi Kitti Piruett Táncstúdiójának felnőtt tagjai varázsolták
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