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4Cum huriyet Halk Dansları
Şöleni’ bugün başlıyor

Gençlik Daircsi’nin, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriycü’nin
31. kumlu; yü dönümü
kutlamaları kapsamında
6'ncısını düzenlediği,
Cumhuriyet Halk Dansları
Şöleni bugün başlıyor.
Gençlik Dairesi'nden
verilen bilgiye gorc, 3 gün
sürecek şölen için KKTC'ye
gelen ekipler ile şölene
katdacak tüm yerli gruplar
için geçtiğimiz akşam Gime
Oscar O tel'dc sıyah-beyaz
gece konseptlı bir “hoş

geldin” kokteyli düzenlendi.
Geceye, Gençlik Dairesi
M üdünl Gencay Eroğlu,
K ıbns Türk Halk Dansları
Federasyonu Başkanı Özlem
Kadirağa, şölene katılacak
ckıplenn başkan, temsilci ve
dansçüan katıldı.
Etkinlikte bir konuşma
yapan Gençlik Dairesi
Müdürü Gcncay Eroğlu,
Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları kapsamında
Cumhuriyet Halk Dansları
Şöleni'nin 6'ncısını

düzenlemekten mutluluk
duyduklarını belirterek,
şölene bu yıl. yerel gruplan
yanında, Türkiye’den
Bursa Nakem ve İzm ir Tuana
Halk Dansları Toplulukları
ile M akedonya Kemi
Asanov Orkestrası’nm da
katılarak renk kalacağım
söyledi.
Şölenin, kültürleri
kaynaştıran ve bir araya
getiren bir etkinlik olduğunu
belirten Eroğlu. konuk
ekipler, gençlik merkezleri,

belediye ve demeklerin
halk dansları ekiplerinin
katılımıyla gerçekleşecek 3
günlük şölen boyunca her
gün farklı grupların halka
gösteri sunacağım
kaydetti
Şölene katkı koyan ekiplere
ve gençleri hak danslarına
teşvik eden ailelerine
teşekkür eden Gencay
Eroğlu, "Bızler Atatürk uıı
gençleriyiz ve A tatürk'ün
çizdiği yolda yürümeye
devam edeceğiz" diye

Kalfalık ve ustalık belgesi sınavına kayıtlar bugün ve yarın
Kalfalık ve ustalık belgesi sınavlan
17 ile 24 Kasım tanhlerüıde;
sınav kayıtlan ise bugün ve yarın
yapılacak.
Güzellik uzmanlığı, kuaförlük, erkek
berberliği, otomotiv elektrikçiliği,
otomotiv mekanikçiliği, elektrik

tesisatçılığı dallannda çıraklık
yeterliliğini kazananlara kalfalık
belgesi; ustalık belgesi uygulama
sınavı hakkı olanlara da ustalık belgesi
uygulama sınavı 17-24 Kasım tanlılcri
arasında düzenleniyor
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki

Teknik Öğretim Dairesi Müdürü
Hüseyin Savaş Fınncığolulan’nın
açıklamasına göre sınav
kayıtlan bugün ve yann daire
müdürlüğünde 09.00-12.30 ve 13.3015.00 saatleri arasında 50 TL
karşılığında yapılacak.

konuştu.
Eroğlu konuşmasının
ardından geceye sponsor olan
Oscar O tel'in Genel Müdürü
Salih Aslan’a bir teşekkür
plaketi sundu.
Gecede şölene katılan
ekipler, Makedonya Kemi
Asanov Müzik grubunun
müzikleri eşliğinde güzel bir
gece geçirdi.
Şölen kapsamında KKKTC
ekipleri için dün akşam,
konakladıkları Lapta Gençlik
Kam pı'nda, Kıbns Gecesi
düzenlendi.
6'ıncı Cumhuriyet Halk
Danslan Şöleni'nde.
T ürkiye’den Bursa Nakem ve
İzmir T uana Halk D anslan
Topluluktan ve Makedonya
Kemi Asanov Orkestrası yanı
sıra, K K T C 'de faaliyet
gösteren 34 lıalk danslan
topluluğu da şaline alarak
gösteri sunacak.

