
TUDTA-E...

„Oly igen haragudt az szegin 
pórokra,
Hogy meg nem holdolnak szol-
gálni Budára.
Dulá, felégeté Miskolcnak vá-
rasát,
Ő mind felrabolá jó rész tarto-
mányát,
Onnat ő elhoza négyezör rabo-
kat,
Kikkel ő hajtata számtalan 
barmokat.”

Szerk.: Kovács Gyula

KARÁCSONYI VÁSÁR
Tornácos Ház

LUCA MULATSÁGOK
BÁMK

KARÁCSONY AZ ISKOLÁBAN

KARÁCSONY AZ ÓVODÁBAN

Kosztolányi Dezső

TESTÜLETI ÜLÉS BÜKKÁBRÁNYBAN

Bodzán László

HALÁLOZÁS

BESZÉLGETÉS PÁLFI JÁNOS PLÉBÁNOSSAL
Egy hasonló beszélgetést általában  bemutatkozással szokás kezdeni. 

Javaslom, hogy ne térjünk el a szokástól, hisz’ sokat tudhatnak már az ábrá-
nyiak új plébánosukról, de bizonyára van, amit érdemes még tudni.

A papi pályához komoly elhivatottságra van szükség. Honnét ered ez 
az elhivatottság?  

folytatás a 2. oldalon

KARATÉS SIKEREK
( Beszélgetés Molnár Viviennel a bükkábrányi 
karatékák ifjú edzőével. )

Nem olyan régen jöttetek haza a Világbajnok-
ságról, milyen eredményeket értetek el?

Voltak nyelvi nehézségeitek?

Hány országból voltak versenyzők?

A szállásotok milyen volt?

Mik a tervek a jövő évben?

Szerk.: Bodzán László



ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
A FORRADALOM EMLÉKÉRE

Kovács Gyula

SPORTBÁLT RENDEZETT A BSC

Bodzán Gábor
A DIÁKOK IS SEGÍTETEK AZ ISKOLA 
SZÉPÍTÉSÉBEN

Bodzán Gábor
KISÖTLET GYERMEKSZÍNPAD
ELŐADÁSA

(Forrás: www.amk.bukkabrany.hu)
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olytatás az első oldalról

Nem titok (és itt maradjunk még mindig a bemutatkozás síkján), 
hogy két olyan hobbija is van az Atyának, amire kezdetben talán egy ki-
csit furcsán tekintettek az itteniek. 

A dispozíció óta eltelt majdnem négy hónap. Ennyi idő alatt már 
kialakul egy rálátás az itteni dolgokra. Mennyiben más az itteni papi 
munka mondjuk az előzővel összehasonlítva?  

Melyek azok a feladatok, amelyek megoldásra várnak? Gondolok 
itt elsősorban a lelkipásztori munkára.

folytatás a 3. oldalon

folytatás a 4. oldalról

Az elején vagyunk még a bajnokságnak, de mi az a cél, amit kitűztetek?

Mennyire vagy megelégedve a mostani igazolásokkal? Sikerült-e minden-
hova megfelelő embert szereznetek?

Hogy áll anyagilag a csapat, tudja-e vállalni az első osztályt továbbra is?

Szerk.: Bodzán László

ORSZÁGOS ÁMK VÁNDORGYŰLÉS 

(Forrás: www.amk.bukkabrany.hu)



TOVÁBBRA IS MISKOLCON LÁTHATÓ AZ 
INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS

Vukovich Ákos
INTERNETES ALAPFOKÚ KÉPZÉS

Kovács Gyula
LÁRMAFA HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYÜTTES AZ ÓVODÁBAN 

(Forrás: www.amk.bukkabrany.hu)              3

folytatás a 2. oldalról

Egy plébánosra nemcsak a lelkek építésének feladata hárul, ha-
nem az egyházközség világi dolgait is a kezében kell tartania. Ezen a té-
ren mi látszik a legsürgősebb teendőnek?

Egy-egy beszélgetést valamilyen frappáns gondolattal szokás befe-
jezni. Talán úgy is kérdezhetném, hogy mit üzen az ábrányiaknak az új-
ság hasábjain keresztül?

Szerk.: Kovács Gyula

ELSŐ OSZTÁLYÚ A CSAPAT !

( Az előző számban elkezdett interjú folytatása )

folytatás a 4. oldalon



MEZEI FUTÓVERSENY MEZŐKÖVESD

(Forrás: www.amk.bukkabrany.hu)

BABAMASSZÁZS

A HÓNAP MESÉJE 

(Forrás: www.amk.bukkabrany.hu)

HALLOWEEN 

(Forrás: www.amk.bukkabrany.hu)
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folytatás a 3. oldalról

Utánpótlásban hogy álltok?

Emellett jubileumi év is ez, hiszen 60 éves a Bükkábrányi SC. Milyen 
programokat terveztek ennek megünneplésére?

folytatás az 5. oldalon




