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POZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKAPOZVÁNKA    
MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ    

 
 

Predseda Mikroregiónu Blžská dolina a starostovia združených 
obcí Bátka, Dulovo, Radnovce, Rakytník, Tomášovce, 

 Uzovská Panica, Vieska nad Blhom, Žíp 
Vás touto cestou pozývajú na kultúrne stretnutie 

„Gemerčania v„Gemerčania v„Gemerčania v„Gemerčania v    Blžskej doline“Blžskej doline“Blžskej doline“Blžskej doline“    
 

Balogvölgy Kistérség elnöke és a társközségek polgármesterei 
meghívják Önt a 

„Gömöriek a„Gömöriek a„Gömöriek a„Gömöriek a    BalogBalogBalogBalog    völgyében“völgyében“völgyében“völgyében“    
című kulturális rendezvényre 

 
 
 
 
 
 
 
 

ktoré sa uskutoční dňa 
3. augusta 20133. augusta 20133. augusta 20133. augusta 2013    

na športovom ihrisku v Bátke 
 

amely a Bátka-i sportpályán lesz megrendezve 
2013201320132013. augusztus 3. augusztus 3. augusztus 3. augusztus 3----ánánánán    

Pre deti sú pripravené atrakcie: 

Atrakciók a gyerekek részére: 
 
nafukovací hrad - légvár 
kolotoč - körhinta 
aquazorbing 
dodgem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stretnutie sa koná A rendezvény 
 
  
 jön    létre 
 



PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM    
 
900-1200 Varenie pre radosť 
 
1000 Hravé súťaže pre deti a dospelých zo  
 skupinou Toma 
 
1400 Slávnostné otvorenie 

 (príhovor predsedu Mikroregiónu Blžskej doliny) 
 

 V rámci kultúrneho programu vystúpia: 
 

-  folklórne skupiny HÁJ, Új Gömör 
 

-  Spevokoly Szivárvány z Veľkého Blhu, 
  Rozmaring z Rimavskej Seči 

 
-   talenty z  mikroregiónu 

 
-   odovzdávanie spomienkových 

 predmetov účastníkom varenia 
 

1700 Vystúpenie husárov z Ózdu a lukostrelcov 
 
1900 Vystúpenie skupiny CAIRÓ  
 
2000 Losovanie tomboly 
 
2030 Disco 
 
0100 Ukončenie podujatia 
 

Strávte s nami nezabudnuteľný deň!Strávte s nami nezabudnuteľný deň!Strávte s nami nezabudnuteľný deň!Strávte s nami nezabudnuteľný deň!    
    

Ponúknuté dary do tomboly s poďakovaním prijímame. 

MŰSORAJÁNLÓMŰSORAJÁNLÓMŰSORAJÁNLÓMŰSORAJÁNLÓ    
    

900-1200 Főzés kedvderítésre 
 
1000 Játékos vetélkedők gyerekeknek és felnőtteknek 
 Toma és csapata vezetésével 
 
1400 Ünnepélyes megnyitó 
 (Balogvölgy Kistérség elnökének megnyitó 
                  beszéde) 
 

 A kultúrm űsor keretén belül fellépnek: 
 

- a HÁJ és Új Gömör néptáncegyüttesek    
 

- a Nagybalogi Szivárvány és a 
 Rimaszécsi Rozmaring énekkarok 
 

-  a kistérség tehetségei 
 

- emléktárgyak átadása a főzésben résztvevőknek 
 
1700 Az ózdi Huszárbandérium bemutatója, 
 Hazatérők lovas íjászok bemutatója 
 
1900 CAIRÓ  együttes fellépése 
 
2000 A tombola húzása 
 
2030 Disco 
 
0100 A rendezvény befejezése 
 

Töltsön velünk egy felejthetetlen napot!Töltsön velünk egy felejthetetlen napot!Töltsön velünk egy felejthetetlen napot!Töltsön velünk egy felejthetetlen napot!    
    

Tombola felajánlásokat köszönettel elfogadunk. 


