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"Kıbnslı Ağır Adımlar” grubu Büyukkonuk
(Gomi Kebir) Eko Gün’e katkı koydu

Ağır Adımlar Eko
Gün’de görücüye çıktı
"K ıbnslı Ağır Adım lar”
Büyukkonuk (Gom i Ke
bir) Geleneksek 14. Eko
Gün etkinliklerine katıldı.
B U yükkonuk B e le d iy e 
s in in organize ettiği et
kinlikte “ K ıbrıslı A ğır
Adımlar” halk danstan gnıbunu tem silen Ali Katipoğlu kısa b ir konulm a
yaptı. Katipoğlu, “Ü lke
mizde ilk kez bizler tara
fın d an , eski h o calar ve
oyuncular tarafından ku
rulan bir m asterler grubu
o luşturulm uştur. İki yılı
aşkın şiltedir gurubum uz
çalışm alarım sürdürm ek
tedir. Şimdilerde bizi örnek

alanlar benzeri oluşum u
yapmaya çalıştıklanm göz
lem lem ekteyiz. K ültürü
m üzün sürdürülebilirliği
açısından sevindirici bir
d u n ım ” diyerek herkese
teşekkürlerini iletti ve (ta
şanlar, iyi seyirler diledi.
Daha sonra oyunlanna baş
layan ve içerisinde birçok
dem ek başkanı, halk danslan hocası ve eski oyun
culardan oluşman "Kıbnslı
Ağır Adım lar" grubu, ger
çekleştirilen etkinliğe coş
ku katlı. Yüksek perfor
m ans gösteren grup halk
tarafından büyük beğeni
topladı ve alkış topladı.

TED Koleji'nden kültüre anlamlı katkı
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Kıbrıs T ürk kültürünü
öğrencilerine tanıtmayı te
mel hedeflerinden biri ola
rak kabul etleıı T ED Kuzey
Kıbrıs Kolejı’nde gelenek
sel "Kültürüne Sahip Çık"
şenliği yapıldı.
O kul kam püs alanı için
deki konferans salonu ve
kafeteryada dün 15.00 18.00 saatleri arasında yer
alan kültür şenliklerini ai
leler. öğrenciler, yabatıco
okullardan eğitm enler ö ğ
renciler izledi.
Öğrenciler, öğretm enler
ve okul yönetim inin katkı
larıyla gerçekleşen şenlik
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te oluşturulan standlarda
pekm ez yapıntından el iş
lerine, yöresel (adlardan
değerli kitap ve eşyalara ka
dar birçok ürünün sergi ve
satışı yapıldı. Şenlik TED
ö ğ rencilerinin kendi o r
kestralarının konserleri, ge
leneksel oyun havalan ve
birbirinden keyifli parodi ve
skeçlerle devam etti.
"K ültürüne S ahip Ç ık”
Ş enliği'ndcn elde edilecek
gelirin bu yıl da ihtiyaçlı
öğrenciler için kullanılan
T E D Kuzey K ıbns Koleji
B urs F onu’nu bağışlana
cağı açıklandı.

