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Koppányi Ildikó volt munkatársa és barátja
négysorosaival állít emléket Julikának:
„Nyarad kiforrt,
kiürült poharad.
Rég nem szárnyal már,
csak moccan a gondolat.”
„Selyemből szőtt a pára,
mely halkan arcodra hull.
Már jégvirággá sem válik.
Csodává törvény nem alakul.”
„Tél csöndje csendül,
jeges ág pendül,
hó szirma zendül…
Legbelül bú ül.”

„Ha ma meghalnék, holnaptól üresebb lenne az ég,
hidegebb a szürke est, távolibbak a hegyek,
magányosabb a csengettyű szava.
Nélkülem születne a tavasz, és ártatlan tudatlansággal
kelnének a virágok a földből. A fák bágyadt szemekkel
érnék el a nyár zöld lombkoszorúját, ami újra átölel
mindent, ami szép…
A tenger idegen zajokkal őrzi a titkokat, álmokat,
emlékeket. Talán azt is, ami sohasem lesz.
A csillagok végre megértik, miért is hasonlítunk rájuk
annyira: a magány és a tökéletességre vágyás nekünk is
részünk.
Ha ma meghalnék, a bennem lévő világ múlna el.”

„Csöppenként cseppenhet,
mit csöndedben mentesz.
Ha bensődben csendül meg,
nincs vége, ne keresd.”

Pálfi Veronika

FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT AVATÁSA BIHARKERESZTESEN
A Városi Művelődési Ház 2005.
évben nyerte el „A felnőttképzés
hozzáféréséért és fejlesztéséért a
román határ mentén című
HEFOP-3.5.4-05” pályázatát. A
pályázat eredményeként mára
megvalósult egy felnőttképzési
központ, amelyet 2007. január 26én adunk át.

továbbá a térség igényeire épülő
munkaerő-piaci
kompetenciákat
javító, szakmai készséget fejlesztő,
vagy szakmát nyújtó felnőttképzési
programokkal kívánja a hátrányos
térségeket segíteni.
A
projekt
közművelődési
intézményekben dolgozó szakemberek
kiés
továbbképzésével
bekapcsolódik
a
felnőttképzés
rendszerébe azáltal, hogy a projektbe
bevont
helyszíneken
kiépíti
a
felnőttképzési konzultációs helyeket,
klienstámogató
szolgáltatásokat
működtet, és a helyi szükségletekre
alapozva
kísérleti
képzési
programokat indít kiemelten elavult
ismeretekkel rendelkezők, valamint a
munkaerő-piacról
kiszoruló
nők
számára. A projekt hatásaként a
partnerek
hosszabb
távon
felnőttképzési
hálózatot
is
működtethetnek.

A pályázatról néhány szóban: A
projektben konzorciumi formában
működő partnerek a román határ
mentén
a
felnőttképzés
hozzáférésének javítását és fejlesztését
tűzték ki célul.
A projekt ideje alatt és a lezárása után
információs
szolgáltatásokkal,

A projekt főkedvezményezettje a
hosszúpályi Bem József Művelődési
Ház, Községi Könyvtár és Tájház
további partnerek a létavértesi Városi
Könyvtár és Művelődési Ház, a
Debreceni Regionális Képző Központ
és
a
biharkeresztesi
Városi
Művelődési Ház.

A projekt időtartama 2006. április –
2008. március.
Művelődési
házunk
a
projekt
keretében 8.799.978 Ft, vissza nem
térítendő támogatásban részesült,
melyet a képzőterem kialakítására,
berendezésére, az oktatók képzésére,
valamint tanfolyamok támogatására
nyert el.
A projekt kisebb késéssel indult el,
amit követően először a felnőttképzési
központ kialakítására került sor,
mellyel párhuzamosan elindult a
művelődési
ház
dolgozóinak
tanfolyami képzése is. Ezt követően
reményeink
szerint
tavasszal
elindulhat az első tanfolyam is, mely a
felnőttképzés javításához nagyban
hozzájárulhat.
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