A BOGÁCSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

XVII. évfol am S. szám 2006.

Krónika a 30 éves Bogácsi Pávakörről
"Egy ország létének nemcsak gazdasági feltételei vannak. A

Kedves Olvasók!

magyarság joga azélethezelsősorban egy sajátos kultúra, amit
magából merítve megteremt, s amivel naponta él. Ez a kultúra

Bízom benne, hogy rövid ismertetőm felkeltette Önökben az

megvan és folyton fejlődik. További életének másik föltétele a

érdeklődést a népdalkör iránt, s talán, ha a bogácsi fürdőben

közösség, amely használja.

járnak július első hétvégéjén, - amikor nemzetközi dalostalál

megteremteni:első és főkötelessége mindenkinek, aki a magyar

kozót szervezünk - személyesen is átélhetik az éneklés nyúj

kultúra és vele a magyarság fennmaradását akarja."

totta örömöket a Bogácsi Pávakör dalosaival együtt.

A fenti gondolatot Kodály Zoltán hirdette szerte az ország
ban, s hitte hogy szavai nem pusztába kiáltott szavak. Sok-sok

Pávaköri Hírek

tanítványa fogadta meg a mester szavait, és indult el a saját
népe közé, hogy megmentse közösségének népdalkincsét.

Téltemető mulatság

Kodály tanítványainak egyike volt az a fiatalember, aki gyűj
tőmunkájával nemzetkőzi sikerre tett szert, akit Kodály barát

Február ll-én harmadjára rendeztük meg Farsangi Mulatsá

jává fogadott, Bogács község szülötte: Víg Rudolf. Az ő szakmai

gunkat, melyet az idén is nagy érdeklődés kísért községünk

segítségével indult meg az 1 976-ban megalakult népdalkör a

lakóinak körében. A megszokott és megszeretett programok

szakmai és kőzönségsikerek útján. A Palócfőld legszebb dalait
őrizte meg ez a falu, s a Pávakörnek köszönhetően nem me
rült teljes feledésbe, hiszen az éneklésbe bekapcsolódó lelkes
fiatalok újra tanulják, s reméljük ők is átadják az utánuk jövő
nemzedéknek.
A Pávakőrnek van egy naplója, amelyben jól nyomon követ
hető hány helyen, mennyi alkalommal, s milyen szép sikere
ket elérve szerepeltek a dalosok. Nehéz kiválasztani belőle a
legemlékezetesebb pillanatokat, izgalmakat, örőmöket, me
lyeknek legtőbbjét fotó is megörökítette. Az egyik szomszéd
település főiskolás tanulója a Pávakör életéről írta a szakdolgo
zatát. Talán ez is bizonyítja, hogy a 30 év bővelkedik kiemelke
dő eseményekben. Mert, hogy is lehetne felejteni az első nép
zenei találkozót (sornán, az első kiváló minősítést 1 977-ben, a
nádudvari Arany minősítést, a szlovákiai magyar falvakba tett
utakat; azt, amikor a BNV díszvendégeiként Borsod megyét
képviselhettük. Hányszor énekelhettünk együtt zenei életünk
kimagasló egyéniségeivel: (senki Imrével, Béres Ferenccel a
"nótafával'; s Vass Lajossal, a Rőpülj Páva mozgalom elindítójá
vaI.
S a sok izgalom a rádiófelvételek, televíziós szereplések, a
minősítő versenyek, a megmérettetések alkalmával! Mert erre
is volt bőven példa. S az asszonyok mindenünnen csak dicsé
retet hallhattak, s a legrangosabb kitüntetéseket hozták el.
1 999-ben országos megmérettetés eredményeképpen örökös
"
"Vass Lajos Nagydíjasok lettek. 2004 nyarán pedig a népdal

mellett, igyekeztünk új dolgokkal is színesíteni a mulatságot.
Iskolánk színjátszókörének vidám jelenete mosolyt csalt a"
arcokra, a mazsorett csoport pedig tapskíséret mellett rop
hatta a táncot. Természetesen a népdalkör is énekelt farsangi
dalokat, s a közönséggel együtt, Magyar Gyula és zenekara kí
séretével pedig bogácsi népdalokat elevenítettünk föl.
Újdonság volt, s nagy tetszést aratott, az elkészített Kiszebá
búk " összeházasítása'; majd ezt követően az elégetésük, mel
Iyel azt reméltük elűzzük a telet, és minden bajt , betegséget.

Sok-sok felajánlónak köszönhetően a tombolanyeremé
nyekből is bőségesen tudtunk sorsolni, sok embernek apró
örömet szerezni ezzel.
A farsangi bálon délután öttől éjfélig rophattuk a táncot.
Köszönjük mindenkinek, akik valamilyen módon hozzájárul
tak a mulatság sikeréhez!

Újabb siker
Örömmel értesítünk mindenkit arról, hogy a Bogácsi Páva
kör a Vass Lajos Kárpát-medencei Verseny középdöntőjéber
kiváló arany minősítést kapott, ezzel bejutott a döntőbe,

melyre októberben kerül sor Budapesten.
A VII. Amatőr Gála elődöntőjén Mezőkövesden a zsűri értéke
lése alapján részt vehetünk a középdöntőben.
Benyovszki Mária,népdalkörvezetö

köri mozgalom legmagasabb elismerését kapták, Arany Páva
díjasok lettek. Méltán lehetnek büszkék erre, s nemcsak a da
losok, hanem rájuk Bogács község lakói, hiszen ezzel is növelik
Bogács jó hírét szerte a nagyvilágban.
Büszkélkedhetnek azzal is, hogy saját falujukban hány alka
lommal örvendeztetik meg az ott élőket, odalátogató vendé
geket szemet gyönyörködtető viseletükkel, ízes palóc beszé
dükkel.

"
"Nagyköveti szerepet vállalnak, ha képviselni kell községü

ket, az éneklés mellett kemencében sütnek-főznek a vendé
gek kedvéért, farsangi mulatságot szerveznek, bogácsi viselet
be öltöztetett babákat készítenek, vidám verseket, mulatságos
históriákat mesélnek a hallgatóságnak. Hát ilyen színes a Bo
gácsi Pávakör élete!
A pávakörős asszonyok mindig készek a vidámságra

)

KULTÚRA:
A magyar kultúra napja

M Ű VEL É S

"

"

a Petőfi Sándor Művelődési Házban

Szép számmal telt meg ünneplőkkel a művelődési ház január

A verset meghatottan hallgatta a közönség,

s

ebben a vers

20-án, a magyar kultúra napjának megünneplésére gyűltünk

ben is, mint Kölcsey Himnuszában megjelent a múlt iránti tisz

össze.

telet, az ősökre való emlékezés.

Az ünnepséget Csiki Berta 8.a osztályos tanuló nyitotta meg,

Zahari Orsolya tanárnő és Fodor Eszter, valamint Farmosi No

Kölcsey Ferenc: Himnusz című versének magasztos előadásá

émi 5. osztályos tanulók zongorán előadott produkcióiban is

val. Ezt követően Somogyi Zoltánné, iskolánk tanára lépett a

gyönyörködhettünk.

mikrofonhoz, aki köszöntötte a megjelenteket, s röviden ös
szefoglalta e nap jelentőségét:
,,1823. január 22-én született meg Kölcsey Ferenc tollából
nemzetünk himnusza, mely nemcsak imájává vált minden
magyarnak, de a hányatott sorsú népünk történetének rövid
összegzését is magába foglalja. Ennek emlékére ünnepeljük
mi magyarok január 22-én a magyar kultúra napját.
1823. január 22-ét nevezhetjük a reformkor nyitányának
.

_,

megkezdődött öntudatra ébredésünk korszaka, mellyel

�gyütt járt legnagyobb kincsünk, a magyar nyelv megőrzésé
ért és műveléséért való küzdelem . . .
A kultúra közösségteremtő, mert összetartja a helyi közössé
get, elismeri és gondozza a tehetségeket, védi az emberi mél
tóságot.
A kultúra szabad játéktér, örömforrás és felfedezés. Ezért
legyen szabad hozzáférése mindenkinek mindazokhoz a
szellemi javakhoz, amelyekből merítve újakat teremthetünk.
Egymás alkotásait megismerve jutunk el más vélemények, ér
tékek, gondolkodásmódok megismeréséhez:'
Ezen gondolatok vezéreltek minket - szervezőket - abban,
"
hogy úgy döntöttünk, e nap nem versengés lesz, hanem"csak

Iskolánk színjátszó szakköröseinek (Nagy Eleonóra, Tóth Eve
lin, Lukács Zsófi, Verhóczki Máté) előadásában Móra Ferenc:
Hogyan tanultam meg írni? c. történetét láthattuk Jankóné
Jónás Zsuzsa tanítónő rendezésében.
A kultúra szélesen értelmezve magába foglalja az irodalom,
zene, képzőművészet, tánc műfajait, melyekből ezen az estén
kis ízelítőt kaphattunk az est szereplöinek jóvoltából.
Úgy vélem, méltóan emlékeztünk meg a magyar kultúra
napjáról.
Végül, de nem utolsósorban álljon itt a versmondó gyerekek
névsora: Csiki Noémi, Verhóczki Márk, Pusomai Enikő, Kondráth
Kamilla, Farkas Betti, Verhóczki Tímea, Pusomai Erzsébet, Szitai
Tamás, Szabó Diána, Viszokai Vanda, Balogi Barbara, Farkas Dá
niel, Szitai András, Kocsis Viktória, Kiss Martin, Farkas Kitti, Ittes
Enikő, Verhóczki Máté, Horváth Vilma, Farkas Angéla.
A műsor szervezői voltak: Csiki János tanító, Somogyi Zoltán
né tanárnő és Roszkos Lászlóné tanítónő.
Roszkos Lászlóné

versmondás, verselés a játék és az öröm kedvéért a versmon
dó gyerekeink számára.
Ezért a zsűrinek is megváltozott a szerepe, helyezések kihir
detése helyett néhány szóval értékelték a tanulók versmondá
sát, megerősítve, buzdítva a kiemelkedőket a további verse
lésre.
A zsűri tagjai voltak: Gál Mihály, Ittes Emilné, Jánosdeák Má
ria Hárskút polgármester asszonya, Kárpáti Csaba költő - a zsű
ri elnöke, Szabóné Monostori Márta tanárnő.
Minden versmondó tanuló könyvjutalomban részesült, és kis
ajándékcsomagot kapott a Polgármesteri Hivatal jóvoltából.
Színesítette e napot Demjén István Cserépfaluban élő fes
tőművész kiállításának megnyitója is. Vincze Ferenc kulturális
menedzser köszöntötte a festöművészt, és röviden ismertet
te munkásságát. Demjén István sokoldalú művész, a festés
mellett verseket is ír. Több kötettel büszkélkedhet, s legújabb
versét a közönségnek is felolvasta, melyből néhány sort idézni
szeretnék:
Demjén István: Harang hangjára énekelnek
" . . . gyere Uram, lássad, barna barázdákban
megyek a dombon a Nap felé,
karolom őseimet,
szólok hozzájuk, ültetem őket
eke-vetette rögökre,
szedek nekik fényes sugarakat,
égben fürdött őszi virágokat,
s kérek fejükre sárga

"
levelektől aranykoronát. :.

A versmondókat érdekJődve hallgatták

Cseh Károly

Zenei farsang

Nagyhét

"van valami végtelenül csodálatos a zenében. A szavak is bá

I.

mulatra méltóak,de a zene még náluk is csodálatosabb. Nem

Virágba lobbant fák közt

úgy hat gondolatainkra, ahogyan a szavak teszik;egyenesen

egyetlen sincs kiszáradt,

a szívünket és szellemünket szólítja meg, lelkünk legbenső

a méhek zsongó lángok:
köröttük glóriáznak.

magját és győkerét. Azene megnyugtató és egyszerre felkava
"
ró;nemes érzeteket ébreszt;könnyekké olvaszt bennünket ...

Fehérlő ujjongásban
zsoltárt is vélsz hallani:

Charles Kingsley e gondolata vezérelte Zahari Orsolya ze

galambok, geri ék zúgnak

netanárt, amikor immár mondhatni hagyomány szerint, jel

Isten szálló lantjai.

mezes farsangi koncertet szervezett 2006. január 31-én.
A jelmezes fellépés odavonja a gyermek figyeimét a zene

II.

hallgatásra, és hozzájárul a növendékek könnyed hangula

Kifényesedett zúgású zápor

tú szerepléséhez, amely nagyban segíti zenei fejlődésüket.

szította fel az aranyesőket:

Emellett a jelmezkészítés jó alkalom a szülőnek a zenei da

Nagyhét ujjongó pásztortüzeit,

rab megismerésére, a ráhangolódásra.

S

gyújtana, egyre világosodott,

A koncerten a közönség előtt megelevenedtek a zene

és felsmaragdlott körben a puszta,

darabok; hallhattuk és láthattuk a csipogó kiscsibét, a vad

remélni kezdtük zöldjében újra:

lovasnőt, a csónakban csücsülő pecást, a gombolyaggal

valahonnan egy bárány ideér,

játszó cicát. A jelmezbebújt gyerekek pedig még inkább

ártatlan lesz - és nem áldozati.

segíttek bennünket abban, hogy muzsikájukat hallgatva
térben és időben kedvünk szerint vándorolhassunk.
A tanévben a tanszaki koncertek és a vizsgák mellett jelen
tős esemény volt a jelmezes zenei koncert. A mezőkövesdi
zeneiskola zongoristái (Zahari Orsolya növendékei) és fú
vósai (Daragó Károly zenetanár növendékei) valamennyien
lehetőséget kaptak a nyilvános, a helyi kábeltévé kamerája
előtti szereplésre. A konferálást is a növendékek vállalták.
A szülők számára egy olyan alkalom volt ez, amelyen
láthatták, hallhatták gyermekük fejlődését, s érezhették a
mindennapos gyakorlás és a saját hangszer létének fontosságát.

I

A nővendékek csodálatos játékukkal mindnyájunkban

mintha valaki hálamécseket

SZENT MÁRTON BORREND KÖSZÖNTŐjE
Cseh Károly:

PROLÓGUS

Vannak helyek, ahol áldottabb és sugárzóbb a föld.
A domboldalakon, lankákon hosszabban delel, és arany
lóbb a fény. Bogács, mely már nevében is fentről, az Úrtól
gazdagon áldott, ilyen hely. A Bükk ölelő karjában, lejtőin
mézelőbbek a fürtök, és pincéiben meghittebben forr ki a
bor, mely dalra is, tűnődésre is hangol. Szent Márton fiai,
a bíborló ruhájú lovagrend(ek) tagjai oltalmazzák érlelő

ébresztettek valamilyen (ünnepélyes, őrömteli, vidám, szo

csöndjét ennek a tájnak, ahol a szőlő története szinte az

morú - vagy szavakkal le nem írható) érzelmet, mely meg

idők kezdetéig indázik vissza. Az itt élők járhatnak bárme·

erősített bennünket abban a hitünkben, hogy"A zene a leg

re is a nagyvilágban, mindenünnen hazatalálnak. Ahogy

nagyobb jótétemény, amit a halandók megismerhetnek:'

miis.

Zahari Orsolya, )ankóné), Zsuzsa

Mindnyájunk iránytűje: a templomtorony. (Valljunk tehát.)

Cseh Károly:

BíBOR HANGON

Szent Mártoné vagyunk, mi a"bíbor rendek';
színükkel a szőlő s a tüzes bor üzenget.
Kékfranos, oportó, zászlós olaszrizling,
Medina, leányka lángja a vérben ring,
szétárad a testben - lávahevülelÜ,
s lelket nemesítő a kiforrott nedű:
sugaras nyárnak és őszi vöröslésnek
heve a bogácsi borban újraéled.
Áldott föld termette "odafentről áldott';
fürtjei fölött az Úr keze világlott,
s fényessége érlelt bennük őszre mézet.
Zengjük dicséretét mindnyájan tettének,
szárnyaljon az ének"bükkaljai zsoltár';
Ajelmezes koncert szereplői

s fejet is hajtsunk, itt minden tőke: oltár!

KISKÖRZETI TANULMÁNYI VERSENY
ISKOLÁNKBAN

Cserépváralja:
2. osztály

Hodos Dóra

vers

l. hely

Kratochvil Szabina

próza

2. hely

próza

2. hely

Dávid Sára

nyelvtan

2. hely

Varga Benjamin

kőrny.ism.

3. hely

vers

3. hely

matematika

3. hely

Jordán Anikó

vers

2. hely

Pelyhe Bence

matematika

2. hely

Naczán Nikoletta

hangos olvasás

l. hely

Juhász Anna Pálma

nyelvtan

3. hely

Molnár Tamás

vers

2. hely

Molnár Anna

próza

l. hely

Gaál Bence

matematika

l. hely

Kovács Lívia

néma olvasás

3. hely

Kalo Zsófia

nyelvtan

l. hely

3. osztály

Klobuk Martina

4. osztály

Tard:
1. osztály

Kis Krisztina
2. osztály

Lénárt Ádám
3. osztály

4. osztály

A Kiskörzeti Tanulmányi Verseny megnyitója

2006. március 24-én tizenkettedik alkalommal rendeztük
meg a Kiskörzeti Tanulmányi Versenyt. Hat község: Cserépfalu,
Cserépváralja, Tard, Noszvaj, Szomolya és Bogács alsó tagoza
tos tanulói mérték össze tudásukat.
A megnyitó a mazsorett csoport bemutatójával kezdődött,

Gratulálunk a nyerteseknek!

majd Szabó László igazgató és Verhóczki Sándor polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Meghívott vendégünk volt Dósa
Lászlóné Mezőkövesdről, a Térségi Közoktatási Társulás alsó ta
gozatos szaktanácsadója, és Nyeste István alpolgármester.
A versenyre 1 8 kategóriában 77 gyerek jelentkezett, melyek
közül hatan két versenyszám ban is indultak.
A zsűri helybeli pedagógusokból és a versenyző tanulókat
kísérő nevelőkből állt.
Iskolánk tanulói 1 8 kategóriában indultak. Az 54 helyezésből
az idén tizenkettőt sikerült megszerezniük.

A

Bükkalja Általános Iskola helyezettjei:

Köszönjük a Polgármesteri Hivatal, a Térségi Társu
lás és a Géniusz könyváruház anyagi támogatását, a
felkészítő tanárok munkáját, iskolánk dolgozóinak,
valamint a szülőknek a segítséget, részvételt, amel
lyel hozzájárultak a verseny sikeres lebonyolításá
hoz.

Bodnár Marianna
alsós munkaközösségvezető

Bogács:
1. osztály

Csiki Noémi

prózamondás

2. hely

Ittes Dominik

matematika

l. hely

Kondráth Kamilla

prózamondás

3. hely

Verhóczki Tímea

prózamondás

l. hely

Farmosi Erik

néma olvasás

2. hely

Lénárt Levente

versmondás

3. hely

versmondás

l. hely

2. osztály

3. osztály

4. osztály
Szabó Diána
néma olvasás

l. hely

Ittes Flóra

hangos olvasás

l. hely

Jankó Barbara

környezetism.

l. hely

Balogi Barbara

prózamondás

2. hely

Ittes Boldizsár

matematika

3. hely

A bogácsi helyezettek

."i
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Március 1 S-ére emlékeztünk
KÖ ZLEMÉNY

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 158. évforduló
ját ünnepeltük az idén.
Nemzeti ünnepeink közül a március 15. áll legközelebb mind

Értesítem a Kedves Szülőket,
hogy az első osztályosok beíratása
2006. április 27-én 800-1600-ig,

nyájunk szívéhez. A nemzeti színű kokárda kitűzése ezen a na
pon minden ember számára igazi büszkeség: így tisztelgünk
1848-as elődeink emlékének.

és április 28-án 800-1300-ig
tőrténik a

Évek óta nem volt olyan kemény márciusunk, mint a mostani.

Bükkalja Általános Iskolában.

A hónap első felében még igazi télnek örülhettünk. A tavasz
közeledtét nem a madarak csiripelése, a várva várt napsütés

§ 2. be

sugallta, hanem a tavasz első ünnepére, március lS-ére, nem

kezdése alapján, ha gyermek az iskolába lépéshez

zeti ünnepünkre való készülődés. E nemes feladat néhány

szükséges fejlettséget elérte és

kollégámra várt: Lukács Lajosné, Kissné Sereg Erzsébet, Be

2006. május 31-ig betölti hatodik életévét,

nyovszki Mária, Hajduné Nyírő Veronika, Lázár Zoltán, Csiki

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 6.

megkezdi a tankötelezettség teljesítését.
A fent megjelölt napokon az óvoda vagy a nevelési
tanácsadó, illetve a tanulási képességet vizsgáló bi
zottság szakvéleményével kell elvinni a gyermeket
a lakóhely szerinti illetékes,

János. Ők voltak a szereplők osszefogói, az ünnepi műsor hát
térszereplői.
A Bükkalja Általános Iskola tanulói és pedagógusai március
14-én tartották az ünnepi megemlékezést. Kimondottan szín
vonalas, egyben nagyon emberi, az ünnephez méltó műsort

választott vagy a kijelölt általános iskolába beíratás

láthattunk a művelődési ház színpadán. A Himnusz eléneke

céljából.

lése után Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versének

Az általános iskola első évfolyamára történő be

megzenésített változatára a színpadi kivetítőn 1848 történel

iratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési

mi eseményei jelentek meg. Ezután iskolánk tanulóinak elő

anyakönyvi kivonatát.

adásában követhettük nyomon a forradalom és szabadság

A szakvélemény alapján az iskola igazgatója dönt

harc történéseit. Az 5. és 6. osztályos lányok énekükkel, a Mk
verbunkkal színesítették az ünnepet.

arról,
hogy a gyermek 2006. szeptember l-jén
megkezdheti-e általános iskolai tanulmányait,
vagy további egy évre óvodai neveléséről kell gondoskodni.

Lelkes színjátszó csapat idézte fel a múltból azt a szívszorí
tó történetet, ahogyan a legkisebbtől a legnagyobbig, a gaz
dagtól a szegényig mindenki segített a hazának 1848-ban. Az
ünnepi műsor kis időre visszaforgatta a történelem kerekét.

Az a gyermek, aki 2006. június 1. és 2006. december
31. napja között tölti be hatodik életévét és az isko
lába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, tanköte-

A nézőtéren mindenki csendben, szinte pisszenés nélkül élte
át gondolatban '48 eseményeit. A Szózat eléneklése közben
büszkeséggel pillanthattunk a szívünk fölé tűzött kokárdára.

lessé válhat a szülő kérelmére vagy a szülő bele
egyezésével az óvoda kezdeményezésére. Ebben az
esetben is a gyermek fejlettségéről az óvoda vagy
a nevelési tanácsadó ad szakvéleményt, és ennek
alapján az iskola igazgatója dönt a beiskolázásról.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a kijelölt napokon
keressék fel az általános iskolát, és íras
· sák
telessé vált gyermekeiket.

Március lS-én 10 órakor a községi ünnepi megemlékezésre
került sor. A művelődési házban az ünnepi megemlékezést
Nyeste István alpolgármester tartotta. Az iskolások műsorának
megtekintése után közös koszorúzásra indultunk az óvoda
előtti emlékműhöz. Bogács Község Önkormányzata nevében
Lukács Lajosné és Verhóczki György képviselők helyezték el a
nemzeti szalagos koszorút, míg az iskolások nevében Lénárt
Liliána és Lukács Zsófi koszorúzott. A kisebbek egy-egy szál vi
rággal rótták le tiszteletüket az 1848-as hősöknek.

Bogács, 2006. március 29.
Szabó László
mb. iskolaigazgató

Néhány Kossuth-nóta hallatára még a napsugár is előbújt
rejtekéből. . .
Lénártné Szeberin Csilla

Megemlékezés 1848. március 1 S-ről
Idézet Nyeste István alpolgármester 2006. már cius 75-én a

a múltnak tengerén, büszkén emlékezik majd"ama szentek

Petőfi Sándor Művelődési Házban elmondott ünnepi beszé

rül és nagyokrul. akik a szolgaságban szabadok valának:'

déből:

Nem így történt, a történelem a szkeptikusabb Széchenyit
igazolta. Március szellemisége szellemmé változott, a lélek

"A korabeli feljegyzések szerint hasonlóan csípős, szeles

illegalitásba kényszerült a forradalmat követő időszakban.

kora tavaszi idő köszöntött 1848. március lS-én a magyar

Sokszor, sokféleképpen felparcellázták ezt az örökséget

népre, a márciusi ifjakra.

történelmünk során. így előfordult, hogy a progresszió és

A forradalmak a történelem ünnepnapjai. Kell-e rá emlé
keztetni, hogy 1848 nemcsak hazánk, hanem szinte egész

a reakció egyaránt március ls-e pecsétjét ütötte rá prog
ramjára. ( ...)

Európa piros betűs dátuma? Palermo, Nápoly, Párizs, Bécs,
Pest, Milánó majd Berlin lettek a forradalom felszentelt gyö

Tisztelt Ünneplő Közönség!

nyörű templomai azokban a jövendőt megigéző történel
mi órákban, napokban. Ekkor hol roppant véráldozatokat

A ma élő magyarság számára számtalan üzenete, tanul

követelt. hol meg éppen átmenetileg vérhullajtás nélkül

sága van a 48-as Polgári Forradalomnak. Többek között az

ragyogott csillagzatuk. Könnyen felidézhetők ama szép

is, hogy közeli és távolabbi múltunkat mindig kellő alázat

lapok s közöttük március idusának eseményei. Akkor már

tal, tisztelettel és kritikusan szemléljük. Felszólít bennünket

négy napja papíron állt a 12 pont, s két napja, hogy Petőfi

arra is, hogy éljünk községünk és környezetének gazdag

megírta a Nemzeti dalt.

lehetőségeivel.

E nap csodáját csak fokozza, hogy vezetői - fiatalok. Petőfi

A bogácsiak szeretete, ragaszkodása szülőföldjükhöz erős,

- némi túlzással - a maga 25 évével már az idősebbek közé

érzelmileg gazdag, erre a bizonyítékok számosak és példa

tartozik. Mindössze 21 éves Bulyovszki Gyula, Vajda János,

értékűek. A lakosság kiegyensúlyozott támogató hangulata

Vasvári Pál. Március és az ifjúság összefonódása ez, amelyet

lehetővé tette a Jurta-kert Üdülőközpont megvásárlását. A

az e napon született szép nemzedék neve foglal együvé: ők

közeljövőben lesz korszerűsítve a fürdő legrégebben épült

a márciusi ifjak.

medencéje, ezen kívül számos jelentősebb korszerűsítésre,
felújításra is sor fog kerülni községünkben.

Tisztelt

Ünneplő
Tisztelt Ünneplő Kőzönség!

Az 1848. márciusi forradalom a magyar történelemnek
az állam alapítása óta legjelentősebb fordulata: megdőlt a

A történelem percei, órái látszólag egyformán múlnak itt

feudalizmus, Magyarország történelmének új, polgári kor

a Bükk alján is, ahol a Hór-patak bolyong. De nem mindegy

szakába lépett. Ekkor a magyar társadalom törekvései ma

miként értékeljük a múltat.lgaz, nem egyszer elvétjük a vá

adéktalanul illeszkedtek az európai fejlődés fővonalához.

laszt. Pedig ha mindnyájan tennénk, amit kell, s kutatnánk,

Nem alap nélkül mondja Petőfi: "Európa homlokán táncol

hogyan lehetne jobban cselekedni, ezzel tisztelhetnénk

tál Magyarország': Igaz, hogy távolestünk az ipari forrada

meg igazán elődeink emlékét:'

lom központjától, de annak első hatásai már érzékelhetőek
az országban. A magyar értelmiség legkiválóbb rétege ha
tározta meg ezeknek az évtizedeknek a gondolkodását.
1848. márciusában néhány nap alatt olyan alapvető tör
vényeket lehetett hozni Magyarországon, amelyekre nem
csak mi lehetünk büszkék, de utódaink is. (. ..)
Kossuth nevével fémjelezhető az "érdekegyesítési poli
tika'; amely a forradalom és szabadságharc időszakában
biztosítani tudta, hogy a társadalom alsó és felső rétegei
között meglévő óriási szociális ellentétek ne vezessenek
belső konfliktusokhoz. De a forradalom a közös munka,
az érdekegyesítés következtében lehetett eredményes és
"
mozdította elő az európai érdeket is szolgáló "összmagyar
fejlődést.
Petőfi javíthatatlan optimista volt. Vallotta, hitte és hirdet
te, hogy az utókor igazságos lesz, büszkén tekint majd szét

Az Önkormányzat nevében
Lukács Lajosné és Verhóczki György koszorúzott

Új hagyományőrző
programok

A bogácsi kézimunka szakkör
megalakulásának története

A 2006-os Bogácsi programajánló minden eddiginél sokré

A kilencvenes évek végén, pontosabban 199B-ban, egy nap

tűbb, változatosabb kínálata kellemes kikapcsolódást ígér az

fényes őszi napon összetalálkozott Antal Gáborné (Eta néni)

idelátogató turistáknak és az itt élő embereknek.

és Siklósi Jánosné (Mariann). A találkozást természetesen be

Természeti értékeink mellett mindig is nagy vonzereje volt a
kulturális értékeknek.
Örvendetes az évről évre visszatérő programok közőtt új, ha
gyományőrző rendezvényeket látni.
A bogácsi nép ősei évszázadokig földművelésből éltek, a mai
társadalmunk gyökerei az egykori paraszti világba nyúlnak
vissza. A gondosan megművelt szőlő, az igényesen kialakított
pincék, a Tájházban őrzött tárgyi emlékeink, népviseletünk és
a népdalaink joggal kelthetnek bennünk büszkeséget.
A most élő alkotó emberek, akik a fent említett terület bár
melyikén felélesztik, ápolják őseik hagyományait, aktívan hoz
zájárulnak Bogács arculatának alakításához.
Talán ilyen céllal hirdették meg idén először a Summás étkek
bemutatóját a szervezők.
A summás élet a hatvan év feletti korosztály emlékeiben még
valószínűleg most is elevenen él. Az egyszerű, de finom éte
leket nagyon sok házban készítik el nap mint nap. Az ideláto
gatók számára elkészítésmódjuk bemutatásával, ízvilágukkal

szélgetés követte, melynek során szóba kerültek a régi idők, az
195B-ban működő kézimunka szakkör szép emlékei, a szakkör
tagjairól készült csoportos fényképfelvételek.
A fényképek nézegetése közben és a régi idők emlékeinek
hatására született az ötlet, hogy újra kellene alakítani a kö
zségben egy kézimunka szakkört, hogy a hosszú, téli esték
kellemesen és hasznosan teljenek el.
Az elhatározást tett követte, kis szervezés után, mondhat
nám jelentős létszámmal újra megalakult a bogácsi kézimun
ka szakkör.
Az akkori önkormányzat segítségével az Idősek Napközi Ott
honában kaptunk helyet.
Ősztől tavaszig heti egy alkalommal találkozunk a megalaku
lásunk óta. Itt készülnek a szebbnél-szebb kézimunka remek
művek. Mivel gyermekkorom óta szerettem kötni - horgolni,
negyven év után ismét tagja lettem a szakkörnek. Azóta - saj

újszerűséget tudunk varázsolni, amely ha az bogácsiak ven

nos - családi és egyéb okok miatt sokan kimaradtak. Jelenleg,

dégszeretetével, és a minőségi borokkal is párosul, felejthetet

ha kisebb létszámmal is, de nagy szorgalommal készülnek a

len élménnyé válhat.

kötött és horgolt alkotások. Ezt a kis közösséget a barátság, a

A díszítés tette a paraszti élet használati tárgyait egyedivé,
széppé, értékessé. Téltől tavaszig a lányok, asszonyok lepedő
ket, terítőket, kendőket szőttek, hímeztek. Ekkor készültek a
női és a férfi öltözetek hétköznapi és ünnepi darabjai is.
Ma már a falusi emberek nem elsősorban kézművességgel
keresik a kenyérrevalót. Nem élnek kőztünk fafaragók, szű
csök, takácsok, csizmadiák. De élnek olyanok, akik mindennap
a kezükbe veszik a tűt, a hímzőfonalat és önmaguk és mások

szeretet és a békesség köti össze, kellemes hangulatban tel
nek az együtt töltött téli esték.
Kedves lányok és asszonyok!
Szeretettel várunk benneteket is, hogy az utókor számára
szülessenek újabb és újabb kézimunka gyöngyszemek, hogy
ne a gyűlölet, hanem a szeretet és az összetartozás gyökerei
erősödjenek ebben a jobb sorsra érdemes kis faluban.

gyönyörűségére szebbnél-szebb kézimunkákat készítenek.

A tettről és az alkotásról így ír Mahatma Gandhi indiai bölcs:

Sokuknak talán egy kiállításra való is van otthonukban . . .

"Sohasem tudhatod, hogy tetteidnek mi lesz az eredménye.

A Bogácsi hímzés és népi kézműves kiállítás jó alkalom lesz

De ha nem teszel semmit, nem lesz eredmény sem:'

ezen alkotások bemutatására.
Az új rendezvények erősíthetik identitásunkat. Kapcsolódja
nak be a lebonyolításukba minél többen, ezáltal is megerősít
ve a turistákban, hogy érdemes Bogácsra jönni!

Novák Ferencne

A címoldalon látható húsvéti dekorációkat Novák Ferencné
és Siklósiné Daragó Mariann készítette.

Jankóné Jónás Zsuzsa

A bogácsi népviseletet Manci néni örömmel készítette unokájának

Csiki Gyuláné kézimunkája

Bogács Községért Közalapítvány
2005. évi pénzügyi jelentése

A bogácsi termálvíz születése
Somogyi Dénes szomolyai születésű író. Ott volt 17 évesen
munkásként 1955 októberében, amikor véletlenül megtalál

A Bogács Községért Közalapítványt Bogács Önkormányzata
alapította 35/2000 /IV. 29/ sz. határozatával. A közalapítvány
vagyonát 5 tagú kuratórium kezeli. A falusi turizmus céljára

ták a termálvizet Bogácson.
Részletek a Szomolyán - Hajdanán c. könyvéből:

hasznositott ingatlanok tatarozására, az ingatlanhoz tartozó

"l955-ben a Bükk hegység alján több helyen is kőolaj után
"
kutatnak a"Kőolajfúrási Vállalat dolgozói. A falu északi szélén,

udvar, közterület parkosítására, a szálláshely szépítését, ké

a tervezett mélységig lefúrt lyukban sem találnak kőolajat, és

nyeimét, kulturáltságát szolgáló eszközök beszerzésére nyúj

gázt sem. Ezért a geológia elrendeli e fúráspont felszámolását.

tott támogatást 2005 évben is a közalapítvány. 45 pályázat

A fúrómester leállítja a munkát. Előzőleg két fiatal fúrómun

érkezett be, 1 pályázat nem volt értékelhető.

kásnak, a munkapad és a gépek körüli takarítást adja utasítás

2005.

ba. Ök azonban ehelyett - virtusból - a géphez babrálnak és

évi gazdálkodási adatok

komoly műszaki és személyi balesetet okoznak:'
Az egyik fiatal munkás Somogyi Dénes volt, a másik Erdős
Lajos, azaz Kotró.

Bevételek:

Nyitó pénzkészlet 2005. 0 1. Ol-jén:

297645 Ft
1 500 OOO Ft

Önkormányzati támogatás:

17 341 Ft

Személyi jövedelemadó 1 %-a:

3 481 Ft

Kapott kamat:

1 818467 Ft

Összes bevétel:

"Odaállt az emelőműhöz és a kuplungot benyomva sebes
ségbe tette, majd egy ellenőrző pillantást vetett felém kérdőn,
amelyböl érthettem, hogy készen állok-e egy sok bajt okozó
mozdulatra. Mert ezt a cselekményt utasítás nélkül, szabály
ellenesen csináltuk. Gázt adott, majd a kuplungot lassan kien
gedte. Az emelőmű drótkötele megfeszült, minta a húr. Kotró
szeme szikrázott a boldogságtól. A csigasor elkezdte emelni a

Kiadások:

Pályázatokra kifizetett támogatás:

1 443 OOO Ft

Könyvelési díj:

40 OOO Ft

Banki kezelési költség:

13 556 Ft
1 496 556 Ft

Összes kiadás:

szakaszokat, miközben a motor felnyögött a nagy terheléstől.
A villát gyorsan kihúztam a rudazatból. még emelés közben.
- Jól van már! Jól van! - kiáltottam türelmetlenül. mert föl
jebb húzta, mint amennyire kellett.
- Engedd lejjebb! - kiáltottam a gépzaját túlharsogva.
Hirtelen rossz érzés fogott el. A következő pillanatban irtó

3219 1 1 Ft

Záró pénzkészlet 2005. 12. 3 1-én:

Nagy Józsefné

a közalapítvány pénztárosa

zatos robajjal zuhanni kezdett a fúrórudazat vissza a lyukba.
Ijedten pillantottam Kortóra, aki ebben a pillanatban indult az
ég felé a csigasor húzókötelén.
- Mi ez a furcsa zajl! - cikázott át az agyamon, de már ugrot
tam is a torony alól.
A húszmázsányi csigasor irtózatos csörömpöléssel zuhant

Pályázati felhívás

előbbi helyemre, szilánkokra zúzva a munkapad padlózatát.
Meghűlt bennem a vér. A nagy zajra előrohantak a bódéból
Bandi bácsi, Takács és Hadobás.

Bogács Községért Közalapítvány pályázatot hirdet
a " Környezet óvása, szépítése" címmel támogatás

- Mit csináltatok?! Hol van Kotró?! - ordított Bandi bácsi ré
mülten, de nem tudtam választ adni.
- Ott van! Ott van! - mutatott az emelőmű irányába Hadobás
izgatottan, és rohant is arrafelé.

elnyerésére.
A pályázaton azon falusi szállásadók vehetnek

részt, akik 2005. évben az eltöltött vendégéjszakák
után legalább 22 OOO Ft idegenforgalmi adót befi
zettek, a tevékenységet nem vállalkozás formában
végzik, valamint szerepelnek a falusi szállásadók
nyilvántartásában.

A többiek tudták, hogy ami történt az én és Kotró titka, s va
lami nagy fegyelmezetlenség következménye. A fúrórudazat
visszazuhant abba a lyukba, amelynek sorsát a geológia már
eldöntötte, hogy nem lesz tovább fúrva. Zuhanás közben át
ütötte azt a réteget, amely a kifúrt lyuk, és a forró víz között
volt, és maradt volna is. Alighogy Kotrót a kocsi elvitte, Hado
bás így kiabált:
- Nézzétek már, valami párolog a lyuknál! Mi lehet az?
- Ez víz! Meleg víz! - mondta valamelyik, aki előbb ért a lyuk

A részletes pályázati felhívás, valamint a szüksé

ges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban

közelébe.
- Hű a mindenségit, de forró! - kapta szájába az ujját, majd
fújkáini kezdte.
A víz egyre erőssebben és melegebben tört a felszínre. A hű

beszerezhető.
A pályázat beadásának határideje:

2006. április 30.

vös október végi éjszakán Bogács falu északi része már pára
felhőben úszott. A faluban az emberek még békésen aludtak,
nem is sejtve, hogy gazdagabbak lettek egy hőforrással:'
Hegyi Anna

Bogács az utazási kiállításokon
dővel rendelkező település.
fgy volt ez most is a 29. Nemzetközi Idegen
forgalmi Szakkiállításon Budapesten. A bogá
csi kőből megépített pult, a fürdő és pincesor
háttérképével méltó megjelenést biztosított a
községnek.
Köszönet azoknak, akik a négy nap alatt
képviselték a községet Bogács standján. A pol
gármesternek, a Polgármesteri Hivatal, a Ther
málfürdő, a Thermái Gyógycentrum munkatár
sainak, a borhercegnőknek, a Fürdő Szépének,
a Bogácsi Pávakor tagjainak, a Szt. Márton
Borlovagrend tagjainak, a borászoknak és a
képviselőtestületi tagoknak, a bogácsi asszonyoknak, akik finom süteményeket sütöttek,
és mindazoknak, akik bármilyen módon segí

Lelkesen ajánlották fiataljaink Bogácsot

tették munkánkat. A kiállításra sikerült igényes szóróanya

Az utazási kiállításokon való részvétele a községnek nem

gokkai felkészülni. Rendkívüli volt az érdeklődés a 2006-os

egy öncélú tevékenység, hanem a reklám és marketing

programajánló, a fürdőnk szállás- és általános ismertetője

koncepció részét képezi. Az országban az elmúlt években

iránt. Nem jöttünk zavarba, ha külföldi érdeklődött Bogács

rohamos ütemben fejlődtek a gyógyfürdők. A régiek felújí

iránt. Angol, német, lengyel, szlovák és ukrán nyelven tud

tásra kerültek, és mellettük a korszerű követelményeknek

tunk részükre ismertetőt adni. Az érdeklődés nagy volt,

megfelelően egyre több új épült. A vendégért folytatott

csak elvétve találkoztunk olyanokkal, akik nem hallottak

verseny felerősödött. Már nem elég csak várni a turistát,

még Bogácsról. Sokan már jól ismerték községünket és

nekünk kell megkeresni, idecsalogatni őket. Csak az a kér

igen pozitívan nyilatkoztak.

dés, hogy mivel. Gyógyvízzel, gyógyászattal? Ezek vannak
máshol is. Jó levegővel, erdőkkel, horgásztóval? Ilyeneket

Kritika talán csak a fürdő fejlesztése terén ért minket, amit
remélhetően a megkezdett fejlesztések orvosoini fognak.

szintén találnak az országban sok helyen. Jó borokkal, han

Örömteli, hogy a bogácsi vállalkozók is egyre többet for

gulatos pincékkel, vagy nagyszabású gasztronómiai, kultu

dítanak a reklám és marketing-tevékenységre. Többük igé

rális rendezvényekkel, kiállításokkal? Mondanom sem kell,

nyes szórólapja Bogács standján megtalálható volt. A Bogá

hogy ezek a kínálatok is sok térségben megtalálhatók. De

csi Ötök pedig külön standon jelentek meg és reklámozták

mit tud Bogács? Azt, amit az országban csak nagyon kevés

az általuk képviselt üdülőket.

hely tud nyújtani. A fent említett kínálatokat egy helyen
egyszerre biztosítja az idelátogatóknak.
Kevés olyan település van, ahol a gyógyvíz
közvetlen szomszédságában pincesor találha
tó, erdővel körülvett, ipartól távol, horgásztó
szomszédságában. A szórakozást pedig ingye
nes rendezvények biztosítják. Ezt kell nekünk
megmutatnunk, ennek a hírét kell elvinni ha
zánk minden tájára, és külföldre egyaránt.
Komplex

szolgáltatásaink

megismertetése

érdekében Bogács az elmúlt évtől egy átfogó
reklám-és marketing politikát folytat. Televízi
ós reklámok, fellépések, nyomtatott reklám
hordozók, Internet, DVD reklámfilm, és külön
böző reklámhordozók: mint a toll, strandlabda,
reklámtáska, szilikonos karkötő, mind ezt a célt
szolgálja. A verseny nagyon nagy és kiélezett.
Talán ezt legjobban az utazási kiállításokon ta
pasztaljuk. A kiállítók jelentős része gyógyfürAz érdeklödök izelítöt kaptak a Gyógycentrum szolgáltatásaiból

�

"Menjünk Világgá

I"

••••

A megnyitón a Szt. Márton Borlovagrend
tagjai és Verhóczki Sándor polgármester
köszöntötte a kiállítás résztvevőit. A Bogá
csi Pávakör hírnevéhez méltón mutatkozott
be, és dalcsokruk nagy tetszést váltott ki a
közönségből. Vendégként a Szilaj Dobkört
kértük fel, hogy nyári rendezvényük előtt
adjon ízelítőt az ősmagyar dobzenéből. Si
kerük fergeteges volt.
A három nap alatt nemcsak a nagyközön
ség, de a szakma is nagy érdeklődést mu
tatott. Megyei önkormányzati és turisztikai
vezetőkkel, TV és rádióadók riportereivel,
országos és helyi lapok munkatársaival tár
gyait polgármesterünk. Büszkén mondhat
juk, hogy ezen a hétvégén Bogácstól volt

(

hangos a média. Községünket országos
szinten megismertetni csak egy több éves
szívós marketing- és reklám munkával lehet.
Minden alkalmat ki kell használnunk, hogy
Bogács neve a többi híres melegvizű üdülő
Megnyitó a Menjünk Vi/ággá

...

! Utazási Kiállításon

A budapesti kiállítás után a legnagyobb vidéki utazási kiál
lításon vettünk részt. Az a megtiszteltetés érte községüket,
hogy Miskolcon, a "Menjünk Világgá . . . !" Utazási Kiállítás ren
dezői felkérték Bogácsot, legyen a rendezvény díszvendége.
Úgy gondolom, hogy ez a felkérés egyben elismerése is az
eddigi reklám- és marketing tevékenységünknek. Mellettünk
a külföldi díszvendég Horvátország volt. A minden eddiginél
több látogató Bogács iránt várakozáson felül érdeklődött.

centrumokkai együtt legyen emlegetve!
Ezt csak olyan példaértékű összefogással
lehet, amit a bogácsiak az elmúlt időszakban tanúsítottak.
Pénzzel sok mindent meg lehet venni, de olyan süteménye
ket, amelyeket az otthoni sütőben szívvel sütnek, nem. Bort is
lehet venni, de úgy kínálni és beszélni róla, ahogy a borászaink
tették, megfizethetetlen. Tájékoztatni sem lehet félvállról, csak
teljes odaadással. Ehhez szív kell, és tenni akarás.
Köszönet mindenkinek, akik részt vettek a munkában, vagy
felkeresték standunkat és biztatásukkal segítettek.
Vincze Ferenc

Elvétve sem találkoztunk olyanokkal, akik ne ismerték volna

kulturális menedzser

településünket. Célzottan keresték a szállás lehetőségeket, ér
deklődtek programjaink iránt. Az éves programajánlónk olyan
'elendő volt, hogy csak mutatóban maradt
belőle.
Ezen a kiállításon példaértékű volt a bogá
csiak összefogása. Akiket megszólítottunk,
mindenki jött és segített. A budapesti utazá
si kiállításon megemlített részvevőkön kívül
meghívást kapott a miskolci kiállításra Ko
vács Sándorné"Manci néni'; Ittes EmilnéllRó
zsika'; akik népviseletbe öltöztetett babákon
mutatták be a régi bogácsi öltözködési szo
kásokat. Novák Ferenc gyönyörű lepkéinek
bemutatásával adott ízelítőt a szabadtéri lep
kemúzeum tárlatából. Lelesziné Tarnai Irén
ke festőművész alkotásaival jelenítette meg
Bogács festői környezetét. Szajlainé Fehérvá
ri Erika keramikus edényeit is megcsodálhat
ták az érdeklődők. A Thermái Gyógycentrum
masszőrje, Jaksa Zsuzsa pedig három napon
keresztül általunk felfoghatatlan energiával
adott ízelítőt a gyógycentrum szolgáltatá?a
iból és tájékoztatta az érdeklődőket. A fürdő
munkatársai folyamatosan állták az érdeklő
dők rohamát.

Bogács standja látványos volt

Bogácsi programajánló
májustól - júliusig
MAJÁLlS

NÉMETJUHÁSZ KUTVA-KIÁLLíTÁS ÉS VERSENV

Ideje: 2006. május 1.

Ideje: 2006. július 14- 16.

Helyszín: futballpálya

Helyszín: Cserépi úti rendezvénypark

VENDÉGLÁTÓ ISKOLÁK IV. ORSZÁGOS
SZABADTÉRI FÖZÖVERSENVE ÉS BEMUTATÓJA
SÜTEMÉNVSÜTÖ VERSENY
A VILÁG LEGNAGVOBB POGÁCSA PIRAMISA

II. BOGÁCSI EGÉSZSÉGNAPOK

Ideje: 2006. május 19-21.

KAKTUSZ KIÁLLíTÁS ÉS VÁSÁR

Helyszín: Cserépi úti rendezvénypark

Ideje: 2006. július 22-23.

Ideje: 2006. július 22-23.
Helyszín: Thermálfürdő területe, szabadtéri színpada

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

FÖLDGVÓGvíTÓ SZILAJ DOBÜNNEP
Ideje: 2006.június 17- 18.

II. TISZAI HALNAPOK BOGÁCSON

Helyszín: Hintóvölgy

Ideje: 2006. július 29-30.
Helyszín: Strand Hotel

XIV. BÜKKALJAI BORFESZTIVÁL ÉS
NEMZETKÖZI BORVERSENV
Ideje: 2006. június 23-25.
Helyszín: Ált.Isk., Cserépi úti pincesor, Thermálfürdő szabad

30. évfordulójára készül

téri színpada, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Szent Márton

a Pávakör

Római Katolikus Templom, Lőtér, Cserépi úti rendezvény
park

NVÁRI ZENEI TÁBOR
Ideje: 2006. június 25 - július 1.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház, Szent Márton Ró

Meghívó
Kedves Falubeliek!
Községünk Pávaköre idén ünnepli fennállásának 30. év
fordulóját. Ezt az örömteli eseményt szeretnénk meg
osztani Önökkel. Szeretettel várunk mindenkit ünnep

mai Katolikus Templom, Általános Iskola

ségünkre, melyet 2006. április 29-én tartunk !

X�NEMZETKÖZI DALOSTALÁLKOZÓ

Programja:

Ideje: 2006. július 1.

1400: Felvonulás az iskolától a templomig

Helyszín: Thermálfürdő szabadtéri színpada

- rővid hálaadó szentmise
15"- 1700: Ünnepi Műsor a Művelődési Házban, melyen

SUMMÁS ÉTKEK BEMUTATÓJA

az ünnepeiteken kívül fellép a hárskúti, a kartali, a tak

Ideje: 2006. július 8-9.

taharkányi és a novaji népdalkör.

Helyszín: Cserépi úti rendezvénypark

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

BOGÁCSI HíMZÉS ÉS NÉPI KÉZMÜVES
KIÁLLíTÁS
Ideje: 2006. július 8-9.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

(Az ünnepségre szívesen fogadunk felajánlásokat , ez
zel kapcsolatban érdeklődni lehet a népdalkörös asszo
nyoknál.)

Benyovszki Mória
pávakörvezető

