Az új évben, egy új klub várja az érdeklődőket a
Művelődési Központban, mely egy napjainkban sokak
körében igen népszerű témával kíván foglalkozni. Kit ne
érdekelne származása, ősei eredetének felkutatása,
családjának szerteágazó kapcsolatai. A múltban való
kalandozás számos értékes információt, érdekes
történeteket, kapcsolódási pontokat tárhat fel. Mindez
még izgalmasabb, ha az ember személyesen jár utána
maga és családja történetének. Városunkban már többen,
igen mélyreható kutatásokat végeztek e területen.
Tapasztalataikat szívesen megosztják mindazokkal, akik
még csak érdeklődők, de további kutatási szándékuk van
családjuk történetében.
A témában már kutatásokat végzők szívesen megosztják
tapasztalataikat az alábbi témákban a Családfakutató
klubban Bodó Istvánné, Andi vezetésével.
Hogyan és hol érdemes kutatni: – emlékek feljegyzése,
– írá-sos anyagok, fényképek gyűjtése – dokumentumok
rendsze-rezése.
Családfa rajz készítése, – őstábla és leszármazási tábla.
Kiterjedtebb kutatás: – helytörténeti anyagok, –
könyvek, kiadványok, – egyházak, levéltárak – temetők.
Információk, adatok, lehetőségek az interneten, –
fórumok, – segítség családfakutatóktól. Magyarországi
polgári és egyházi anyakönyvek adatbázisa, – nemzetközi
adatbázis, – családfakészítő programok. Személyiségi
jogok.
Az első találkozás időpontja 2016. január 19-én
kedden 17 órától, a Művelődési Központban lesz.
Kérjük a leendő klubtagokat, hogy akik rendelkeznek
olyan összegyűjtött emlékekkel, családfa rajzzal, amit
szívesen megosztana a másokkal is, azt hozzák magukkal.

„Ételed, az életed”- sok mindent takar ez a tömör kifejezés. Az
ételek alapanyaga, elkészítési módja, tálalása rengeteg információval szolgál a készítőről és fogyasztóról. A régi idők háziasszonyainak egyszerű praktikái, megsárgult füzetlapokon, jobb esetben
máig őrzött családi háztartási könyvek lapjain lelhetők fel. Ha azonban ma valaki nem ezekből és nagyszülők, szülők segítő szándékával szeretne megtanulni főzni, támaszkodhat a médiákból áradó
főző műsorok jól lekövethető támogatására.
Ez utóbbiak népszerűsége, közösség formáló ereje igen nagy – ezt
tapasztalhatjuk. Ezért is, és a jó példa elsajátíthatósága okán szeretnénk a gyerekeket klubfoglalkozások keretében megismertetni a
régi, jól bevált receptek elkészítésével. Kéthetente kedden délután
15 órától, a Kukta klubban szeretnénk az egyszerű ételek közösen
elkészíteni, miközben hasznos praktikákkal is ellátjuk a kis kuktákat
– Lengyel Andorné iránymutatásával.
Januárban, 12-én kedden 15 órától tartja foglalkozását a klub,
melyre várjuk az érdeklődő junior szakács jelölteket.

Ebben az évben ismét járta a várost a Mikulás krampuszaival. A
két napon át 70 családot, közintézményeket látogatott meg és adta át
ajándékait. Az utcát járva több kis csomagot és szaloncukrot tudott
kiosztani a gyerekeknek. Mindez az önzetlen felajánlóknak
köszönhető, akik pénzbeli felajánlásaikkal és édesség csomagokkal
segítették a Mikulás szolgálat működését. A Szolgálat működését
segítő, mintegy negyven támogatónak ezúton is megköszönjük
önzetlen felajánlását.
a Mikulás és Krampuszai

