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Szeretettel köszöntjük Bogácson 
a Bükkaljai Neft1zetközi Bort=esztivál 

valaft1ennyi résztvevöjét 



Köszöntő 

Tisztelettel köszöntöm a VII. 
Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi 
Borverseny minden kedves részt
vevőjét: a bortermelőket, a program 
iránt érdeklődőket és a szel'vezőket 
egyaránt. 
A magyar bor ügye kétszeresen is 
közel áll szívemhez, Külügyminisz
terként feladatomnak tekintem a 
külföldi Magyarország-kép kedvező 
alakítását. Fontosnak tartom, hogy a 
világ megismerje mindazokat az 
értékeket. melyekkel hazánk hozzá
járult az egyetemes kultúra gazdagí
tásához. A magyar bor e törekvések 
nélkülözhetetlen eleme. Nagy 
örömömre szolgál. hogy a rendszer
változás óta eltelt immár csaknem tíz 
esztendő alatt a magyar borkultúra és 
szől6i-í1 ívelés is visszanyerte régi 
fényét. tekintélyét. Ma már Európa 
legexkluzívabb eseményei alkalmával 
is találkozhatunk a magyar borászok 
egy-egy remekművével, díjnyertes 
boraival. 
Magánemberként egy gyertyafényben 
megcsillanó pohár látványa. a bor íze 
és illata nemcsak fizikai. hanem lelki 
gyönyörűséget is okoz. Különösen így 
van ez akkor. ha arra gondolunk 
mennyire összefonódik történelmünk
ben a bor szeretete és fogyasztása 
kultúránkkal. gyökereinkkel, sőt 
költészetünkkel. Büszkék vagyunk 
erre az örökségre. erre a kincsre. 
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A nemzetközi borverseny nem csupán 
arra nyújt kiváló alkalmat. hogy 
megismerkedjünk más tájak és 
borvidékek boraival. hanem köve
tendő példát mutat egymás munká
jának, kultúrájának megismerésére. 
megbecsülésére. Őszintén sajnálom. 
hogy hivatalos kötelezettségeim nem 
teszik lehetéívé. hogy osztozzam 
Önökkel ebben a megtiszteltetésben 
és személyesen is részt vegyek e ran
gos fesztiválon. 
Engedjék meg azonban. hogy e fenti 
gondolatok jegyében jó szórakozást és 
kellemes időtöltést kívánjak a 
Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi 
Borverseny minden résztvevőjének. 

Budapest, 1999. június 

DC:�y,t 
Magyar Köztársaság 

külügyminisztere 

a VI!. Bükkvinfest 
fővédnöke 



Bor István Iván illusztrációival Dudás Sándo .. szövegével 
az Úr 1999. évében 

AKÁ RAL EPKE 

A bor csodás ital, mindent begyógyit, 

be minden istenátka pengevágást, 

be minden özgidácska árvaságát, 

be tökkel üttetett megannyi gógyit, 

be margareta illatának éhét, 

be kedvesek körömkaparta karcát, 

be pincemély penészsebét, s a vak lát 

megint, a sánta járhat áldva, hétrét 

hajolva bár sosem lesz újra nádszál, 

kecseskedö, de mámorával átszáll 

a gondhegyek felett, akár a lepke, 

hiszen a bor, ha jó, csodákra képes, 

bivalyeröt ad, ökle szenvedélyes, 
s röpít, s magasra szállsz: a fellegekbe! 

PITYÓKÁS DARÁZS DONG 
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M EGÉRI, MOND'! 

Aláveti magát sután a kéjnek. 
ki nyakra-főre önti fel magába 
cl jú hogi.Ícsi lét. A jussnak áfa 
az is, hogy érte hálaérzést kérnek 

Mcg0ri. mondd. hogy édesítsd a sósat. 
IlI;!Vt:ss. ha sírni kényszerít a szégyen. 
s ha szemlesütve vánszorogsz. egészen 
il vén plat,ínokig. ki kérdi: jól vagy? 

R'lcaszkm.i<íssal is lehetne ölni. 
csup<i11 csak az kell: áldomásra ölnyi 
hormi palack kerüljön���.ztalokra. 

NI ad .í ni kücsoláso s őszi esten 
vigyúzz. nehogy hited verembe essen 
il c01 felé hakolva�andalogva. 

HAFÁJASZÓ 

Nem is kotyvHsztottak ettől jobb gyógyírl 
e halgas.<Ígra kárhozott világon 
gonosz kezek. Ha torkomat kitárom. 
paninyi cseppje nagy sebet begyógyít. 

s ha f,íj il szú. nút ellent!mre szánnak. 
s ha t<írslalan vagyok. vagy annak érzem 
magatll. s ha morzsaként esik le bérem: 
elő-a lé. \.:lő vigasztalásnak! 

A könnyeket letörli s önfeledten 
ölclhctcll1. kit addig is szerettem. 
csak így vagy úgy követ rakott szívemre. 

A hegy levét dicsérgetct11. hitemre. 
s khct vörös. vagy óarany! S mi lenne. 
ha tarka- harka cifra is teremne?! 



DorJaloL DOqác,ról, nem c,aL bOqác,iaLnaL 
Cseh Károly 

�"'�'\i.J 

seh Károly 

Nyárvég harangoz 
Bogácsi em/ék 

Lámpása rózsa 
a kerítésnek: 
sugaraiban 
illatok égnek. 

Egyre hosszabban 
legel az árnyék, 
kurtul a nappal, 
közel a nyárvég. 

Terítőn borfolt: 
hegyháton a nap, 
pirosló-kékben 
ring az alkonyat 

Augusztusi 
fény mámorán át 
nézi a Vén hegy 
a fürdőpárát, 

mely mint egy égbe 
vesző nagy lepke, 
fehéren lebben
L�_

�ban a Bükkre. 

Lebben és lobban: 
falura hajló, 
gyönyörű, esti, 
néma harangszó. 

Cseh Károly 

Ezüst nyárutó 

Istenem, nappal is mennyi hullócsillag! 
Augusztusvég langyos esőjétől 

ezüst szikrák hullnak a lent fénylő 
égből: 

medence vize forr - s mintha újból illat 
szállna egy szerelmes, messzi-messzi 

nyárból. » 

olyan boldog vagy, hogy már-már 
kivirágzol. 

Szikrázó, ezüstlő bogácsi nyárutó, 
csillámlik az arcod, mint záportól a tó. 

Szeptemberi dél . 
Bogácsi kék-arany ének 

Sütkérező ág lebeg szelíden, 
mint úszó barna karja a vízen. 
Sugarasan ring az őszi égen, 

Zs-nek 

de kúszni kezd már az árnyék délben, 
szeptember fülledt bokrai között, 
hívogatva a hegyről a ködöt 
Nem rezzen a Bükk, rá se hederít: 
vakítón virít - kéklő kikerics, 
holott már a Vénhegy és a Cseres 
pillangózó, nagy, bíbor őszre les. 
Itt a vízben még arany levelek 
sugároznak, mint szerelmes szívek, 
s hevül, szikrázik tőlük még a nap -
nyarunkból ma is idehoztalak. 

Vargáné Ittes Mária 

Régi öregek 
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(Édesapám em/ékére) 

Volt nekem egy Édesapám, melegszívű borgazda. 
Reggel a nap vele kelt fel, este a hold nyugtatta. 
Barázdált arcát szél cserzette. 
Fáradt kezét kapa törte kérgesre. 

A szép szemű fürtös szőlőt szemeivel érlelte. 
Az esőt hívta segítségül, hogy a földet etesse. 
Termett is a szőlőlápa, hogy gazdáját éltesse. 

Bort ivott Ö munka előtt, s közben is kortyintott 
Borból merítette az erőt, mit a kapálás elszívott 
Borral kínálta az idegent, ki az udvarára betévedt 
Bort ivott ha boldog volt, és akkor is ha szenvedett 

A bánatát a fájdalmát is a borban sírta el. 
Borgazdának a szőlöhegy az élete, a mindene. 
Az élet végén, hegy tövében fáradtan nyugszik el. 

Szentendre, 1999. 04. 21. 



Tislerics Endre 

Dédapám átka 

Szőlőtő kém pusztítója, 
érjen utol mínden átkom! 

Lennél földí méretekkel 
látókörében szememnek, 
átdöfnélek metszőkéssel, 
de te apró, senki lény vagy. 
Pusztulj innét s szőlőmből, 
vegyen vissza Amerika 
ahonnanvást szalajtottak. 
Szőlőmben a pusztításod 
pokol mélyről jőtt varázslat, 
ördögi lény zabálása, 
gyökérevő földi gazság! 
Égessen meg a lidércfény, 
vagy repülj el tengertúlra 
boszorkányok seprűjével. 
Légy átkozott apró féreg, 
okulárémmal se látlak, 
de tudom, hogy mégis itt vagy, 
mert pusztul a szőlőgyökér. 
Lennél velem egyívású, 
beléd vágnám a kapámat, 
csak látnálak, pokolfajzat, 
de te megbújsz méretedben 
így nem árthat a kacor sem. 
De az átkom ne kíméljen, 
győzzenek le az istenek 
vagy erői alvilágnak. 
Pokol tüze zabáljon föl, 
villám sújtson földi mélyben, 
szikkasszon a kánikula, 
vagy áztasson hetes eső. 

Ha megfogan ez az átok 
ültetek majd másik szőlőt, 
lesz szüret a Vén hegyen még! 

Tislerics Endre 

Varga Rudolf 

Bogácsi bordal 

Bükkalja gyöngye: Bogács, 
Vesszeín mézízű forrás, 
csókját ízleli szám. 
é bátyám, adj még a jóból, 
Mert az a tavalyi óbor 
Elhozza a múltnak nyarát. 

Már hallom is Gazsi hegedűjét, 
A vén prímás keserű derűjét, 
Emlékre dobban a láb, 

És dobban a szívem is újra, 
Pista a hallgatót fújja, 
Ákácos út dallamát. 

Hej fiúk! - teritve az asztal, 
Szalonna - hagyma gyomrot vígasztal, 
Hé ide, Bogácsra, mind cimborák! 

Még egyszer legyen úgy, mint régen, 
Vén eperfa hűvösében, 
Fenékig az angyalát! 

Az estharangszó is hallik, 
Nyikordulj pinceajtó sarkig! 
Csapra! Összes hordóját! 

Kell a hely az új bogácsi bornak, 
drágám, 
Érik a fürt a vén dombok hátán, 
Hát nézd el, ha csillog a szemem! 

A bogácsi gyógyszertárban 

Bementem a pati kába, 
remélve, hogy hátha 
akad gyógyszer a számomra, 
mert gyötört a nátha. 

Patikárius kirakta 
minden csodaszerét, 
nem sejtve, hogy a sok "pirin" 
érdekli a fenét. 
Valamit már nyeltem volna, 
hogy náthám enyhítsem. 
Gyanútlanul megkérdeztem: 
- Hát forralt bor nincsen? 
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Fecske Csaba 

Anakreoni dal 
Hajdu Imrének 

és 
Cseh Károlynak 

A lopóban jó vörösbor, 
gyere Karcsi, ne húzódzkodj! 
Poharadba hadd csorduljon, 
ez a Hajdu-féle Zweigeit 
tova űzi bánatunkat. 
Jön a múzsa, telve csókkal, 
odacuppant homlokodra, 
ne törődj ma búval, gonddal, 
agit adjunk a reménynek! 
A lopóban Bacchus vére, 
ez a Hajdu-féle gyógyszer 
kisimít ja ráncainkat, 
a szívünkbe lángot lop, ne 
fanyalodjunk tüzelőre. 
Poharunkba Imre tölt ma, 
mi pedig szép bordalt költünk. 
Ne rekesztsd el a gigádat, 
magyar ember bírja szusszal, 
ne törődjünk gonddal-bajjal, 
a bogácsi bor meg: 

Éljen! 

Fecske Csaba 

Kései bordal 

Múzsák ablaka volt a hold. 
Verseltem éjszakákon át. 
Ittam a sötétség borát, 
s nem a bogácsit, én bolond! 

Kéknyelű, Egri leányka, 
szavamra, nem tudtam, mi az, 
sz�emben nemis vo��gas� 
adtam a bánat szavára. 

Iszkol az idő, öregszem, 
a sors íme, bosszút forral 
ellenem. Ide a borral! 
Iszom, és visszagyerekszem. 

Fecske Csaba 

A prés mellett 

Elhal a szüreti ének, 
búsabbak lesznek a vének. 
Lassan a végére érnek, 
végére érnek a sornak, 
utóját isszák a bornak. 
Ki tudja, mit hoz a holnap ... 

Vígadnak bezzeg az ifjak, 
az ám, bogácsi bort isznak! 
Szívükben szerelmet visznek, 
.. In vino veritas" - hisznek. 
A szüret ideje ez most, 
a kádakban mézédes must, 
sírnak a szemek a présben, 
piros a levük, mint vérem, 
sorsuk a sorsom, így végzem 
én is; kell-e, hogy értsem? 
Megtelnek a hordók sorban, 
vulkán ereje a borban, 
nem is bor az még, csak lőre, 
de finom bor lesz jövőre, 
ha letisztul, az lesz, jó bor, 
s ha megéri majdan, óbor. 

Tisztulok én is, a költő, 
jár kezem alatt a töltő-
toll, tán még egy emberöltő, 
s elnyel egy hatalmas gége, 
kluttyogok párat és vége. 
Bármint lesz, nem mondom, kár volt, 
meg ittam egy-két pohár bort. 
Nem jutok a mennybe holtan? 
Itt, mikor ittam, ott voltam! 
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Fecske Csaba 

A vinkókrul 

Mondhatom, ő is jó firma 
volt egykoron, Kocsis Irma! 
Maligánját olcsón mérte, 
sokan bolondultak érte. 

Kocsmák réme, Durbincs sógor, 
no, az sem volt éppen óbor, 
de fröccsnek azért megjárta, 
aki itta, jól megjárta. 

T ől ed lett sok testvér dinka, 
lörék anyja Kövidinka. 
Borisszáknak a sors nyert meg, 
répaföldön szüreteltek. 

Savanyú bort szeretsz koma? 
Összehúzza szád a Nova, 
szemed csillagokat hányva 
jutsz a mennybe és Bogácsra. 

Agyamban emlékek forrnak ... 
Megvan bora minden kornak. 
Becsiccsentünk hébe-korba, 
s azt se tudjuk, ki vert orrba. 

Összhangban tartalom s forma, 
gondoljunk a kannás borra! 
Van benne sokféle vegyszer, 
megkóstolni elég egyszer! 

Fecske Csaba 

Egri hordó 

A mindenség pincemélyén 
óriási hordó az ég 
beleütve a Nap-dugó, 
szét ne folyjon az űri kék 

Ó múlandóságunk bora, 
idö, amit a gazda tölt
Létünk törékeny poharát 
édes Istenem, el ne törd! 



Bükkalja és Bogács Moszkvában 

1999 június 1-3-ig rendezték a "Magyar Borok Fesztiválját" 
Moszkvában. 

A bemutató az Agrármarketing Centrum (AMC) és a Magyar 
Kö ztársaság Moszkvai Keres kedelmi Képviseletének közös 
szervezésében jött létre. a magyar borvidékek jeles képviselőinek 
igényes bemutatkozásával. Hazánkat 18 kiállító képviselte. Nagy sikere 
volt a Bükkaljai borvidék bogácsi borainak bemutatkozásának. melyet 
egyedi formájú palackjaiban Czupper András. a Szent Márton Borrend 
alapító tagja mutatott be. Büszkeséggel mondhatjuk. hogy a bogácsi 
pincék aranya jó emléket hagyott a látogatókban. 

A bükkaljai (bogácsi) K ékfrankos. a zászlósborunk: az Olaszrizling 
és a bemutatott egyik legszebb Cserszegi fűszeres reprezentálták azt a 

kiváló munkát. melyet a borosgazdák képviselnek. A 
bemutatott borok at Szerencsi Ottó és Prokai László termelte. 
Jelenlétével megtisztelte a kiáll ít ,ísunkat a Magyar Köztársaság 
moszkvai nagykövete Keskenv Ernő úr i s. és elisme,.�sét fejezte 

ki a B ü kkaljai borvidék. és a Szent Márton Borrend 

bemutatkozásának láttán. Megkezdődtek az üzleti tárgyalások. 
melynek kapcsán várhatóan lehetőségünk lesz a bükkaljai 
borok értékesítésére azon a piacon. ahol még nem felejtettek 
el bennünket. és igény van a IllLlgyar horokra. 

.., 

Mos:kV{f 1999 jlÍnius .j-élI 
C://fJfJer AlIdrlÍs (5:elll Márton Sorrend) 

,"" főtámogató: = Agrármarketing Centrum. - TEN-LINE Krt. 
11-12 Budapest. Miskolci u. 165/b. 

Támogatók: 
- Magyar Aszfalt 

3527 Miskolc. BGscnyő ll. 26. 
- Eríí-ViII. Bt. 

3400 Mezőkövesd. Mária u.88. 

- Nvikcs és Társa Bt. . 
3400 Mezőkövesd. Alma u.5 6. 

- Csopják és Társa Kft. 
1173 Budapest. Vasútsor 39. 

- Bú'oripari Kft. 
3·lO0 Mezőkövesd. Széchenyi u. 10. 

- Herkules Gmk. 
3400 Mezőkövesd . Rozmaring u. 22. 

- Optimál-20 Kft. 
3780 Edelény. Hősök terc 9. 

- ÁZSiÓ 20UO Bt. 
3780 Edelény. Antal Gy. u.16-18. 

- Horváth Sándor 
3412 Bogács. Alkotmány u. 138. 

Dél-horsodi Víz- és Csatnrnamíí Kft. 
3400 Mezőkövesd. Dohány u. 6. 

7 

- Kiihler Krt. 
37{)() KazIncharcika. Bercsényi uA. 

- HlÍrviilgyc MgSz. 
3412 Bog,ícs. AlkolJnány 1l.45. 

- ÁFÉSZ 
3-11111 Mezőkövesd. Mátyás kir. u. 74. 

- SATKOM Kft. 
:nO() Eger. Gorové L. u. 12. 

-IHK Klt. 
1173 Budapest. Pesti u. -IN. 

- Múnusz Kft. 
37KII Edelény. Ady E. u. 23. 

- Tiiz ·'S·, Ker. Bt. 
3-111(1 Mezőkiivesd. Alma u. 56. 

- V�ínJsi Önkurnuíll}'zat 
35XO TiSlaújvcíros. Bethlen G. u. 7. 

- Északmag)'arországi Kertbarátok Szövetsége 
3S::Y Miskolc. Középszer u.78. 

- Cherry 2111111 Kft . . 11111 Budapest. Kőbányai u. -I3/F. 



VII. BÜHHHj41 BORfESlTlVh ÉS 
NEHlETHÖll BORVERSENY 

B06ÁfS 1999. JÚNIUS 24·21. 

PR06R4t1 
június 23. (mrda) 

14·20 \'crscIlyborok nevezése, ,sfy\íjtésc il hoeácsi �Iűvclőclési 
IIázban 

június 24. (csüförfök) 
8,00-20.00 \'crscnyborol� nevezése, gyiijtésc il bogácsi �l(ívcl&lési 

l-IázlJall 
16.00 .Képzőmlívészcti l�iállítás, Járó Ferenc mezőkövesdi 

fcslöművész kiállítása il bogácsi �lűvclőJési lIázlJan. 
�leg'nyitja: Hajdu Imre 

20.00 .Org'ona. énel� és rézfúvós kamara Ilang\lcrscny il Szt. 
�lárlol1 lcmploml1an Közrcmiíköclnck: liszt Ferenc 
ZCI1CIll(í\(�szcti Főiskola és il Bartók Béla Zcncmű"é
�zcti SzaLd;:özépiskola lIaIIgatói és il Kuna Family Srass 

június 25. (pénlek) 
9.00 -Borászati cszL�özl}cl1lutat() és vásár il hinlő szal)aJtéri 

színpada mellett 
-Borvásár, tCl'llIclili borok helllutatója a fürdő s7.ab,l.tltéri 

színpada mellett 
-0:ép- és iparművészeti tcrmél�cL· kirakodóvására a 

fürdő szabaclléri színpaJa mellett 
-Ökörsütés ti Cserépi titi pincesoron 
-Fosfadás az rlltalános Islwlában a mc�llívott vcndé�icl� 

számára 
9.50 l3oe'ácsi �'épJall�ör szereplése \'ez, Benyovszki �Iária 
10.00 -Borfeszti"ál mc:;inyitója az Altalános Iskola 

tornatermélJen 
-8o�iácsi-Bonlalol..: co \'crscsobot elmondja Bartól� Csaba 

c!ő,u!óművész 
.llajdu 111II"e programbeszéde 
-Szajlai Sándor pol�fiÍrmcstcr I11cEnyitója 
-Dr. �Iilrtonyi János fővédnöLú köszöntőjc 
·Dr. Fara�ó IIiida fe,ztiválvédnök köszöntője 
- Dr, l\á(Iár Gyula zsűrielnök köszöntőjc 
-Dr. Farl.�as Attila szal�ll1ai ismertetője 

11.00 . 13",1",;J.,1 az Altal.inn, Iskolállan 
15.30 ·pilbclwzott 1,0,·01, hicillitcisil il �Iűvelődé,i I lcizban 
16.00 -�le:::'(,l11lél.!Czés V íe' Rudolf bogácsi születésű 

népzcnel.!utató szü lelésénel� �70, évfordulója 
illbl111ából a �Iűvclő,lési flázbiln. Beszédet 
mond: ['Ieg"yi Imre il Bogácsi Kör elnöke 

16.15 -I bnE'\'ersen\' és pályázaha érlwzctt irodalmi 
"Ilwtcisoh elő"dcis" a �Iűvclő,lési flázb"n 
(operett, sanzon, bordal, vidám zenék) i'lűvészeti 
\'ezclő:Reméllyi József J.�armcsler 

19.00 - l3orcL,I-. éncl�\'erseny c!ő,löntö il Cscrépi úti 
pincesorolI 

-Előénel�lés a pincéL·hcn 
21.00 -BorJal-, éneh.verseny döntő il Fesztiválsátorban 
22.00 .Tiízijátél, 
22.30 -Borászbál a Cscrépi úti pinl.:esoron 

június 26. (slombal) 
8.00 -i'lcQ'yci lövészvcrseny a bagolyvál'i lőtéren 
9.00 -Borászati eszl�özbcll1utaló és vásár a fürdő 

szabadtéri színpada mellett 
-Borvásár, termclői borok bemutatója a fürdő 

szabadtéri szíllpa,l., mellett 
-Nép- és iparművészeti termél�ek l �iratwdóvásiÍra a 

Hi nl ő, szahMltéri színpildil mellett 
9.30 ·Borl,ircilvnő jelöltcl, iogadása aMíívelődési 

f·fázban 
10.00 -Borl.!irálynö választás a i'lűvelőclési Házban 
11.00 -Térzene a fünl{i'bcn - Térzenét acI: az osztl'ál� 

flivószenel�ar l\tíí"észcti vezető: BalogI, Sándor 
14.00 -Felvonulás BO!i2'ács főutcáján az iJtalános 

Islwlától a fürdő szabadtéri szín(>adához -
(Borlúrálvnő, bOlTe",lc!" Szolnoki 
Katonaze-nel�ar, Egri j\L,jorctte, Boe'ácsi 
Népd"ll,öl·) 

14.30 -Borverscllv ere(llllénvllinletésc, díjai.! és ol.!levelcl� 
átatlása a 'fünló szal;a,ltél'i színpadán, Ezt 
követően bOl-.í.rvcl·és a fesztivál clíjnyertes 
boraiból 

16.00 -Lövészverseny credménybirdctésc, ,líjak és 
ol,levelcl, cila,lci,a 

16.30 -BOt-lopóverSl'IlY" Cscrépi úti pincesoron, .. 
Ilórvölg'ye l\IGSZ pincéjébcn 

11.00 -Szt. i'lártoll l3orlovag'rclHl új tag'jainal.! avató 
ünnepség'e 

20.00 -B10I·-Gála mlísnros táncl1lulatsáe' a Fürdő 
Ettcl-cmben - Közrcműl�öJnck: il i'lislwlci 
Nemzeti Szíllkíz mlívészei, Ezt I�övctően 
11OI'árverés ,) fesztivál díjnyertes bora iból 

23.30 -RT Varieté Illíísora a Fesztiválsátorban utána 
nosztalgia Il,íl llajnalig 

június 21. (vasárnap) 
9.00 -VII. II{ni Tell�' ú , I.lblcnisz L�upa él fürdőben 

-Borászali l..'szl�iizl)ell1l1tató és vásár a fürdőben 
-Nép- és ipill"lllíívészcli termékei.! lúral�oclóvására a 

tünlőllell 
9.30 .Felvonuló, l3"eáe, főutccijcin " fürdőtől il 

tcmplomig' (I )()rlovag'l'encl, osztrál.! fúvószen(:!l�ill") 
10.00 -Szentmise.l Szt. l\1.í.don tcmplomban -

KözrelJ1ííl�ö{lil�: oszlrál� klvószenel.!ar BaloQ'l1 
SándOl- vl.:zclésével 

� 

11.00 

11.30 
15.00 

16.00 
16.30 

-Divatbelllutaló! !.Ht il Real Stúdió a fÜl-Jő 
szabil,ltén SzíllpiH.lfin 

-Rocl� Fort c�'yi.iltes I�ollcertjc 
-Néptáncbe1ll11tatú il hil-Jó szabacltéri színpadán -

szerepel: a RépáslnJtai Szlovák Hagyományőnő 
Néptánccgyiittes é5 il Bogficsi Néptáncegyüttes 

-V II. Ilóri ll'Ile'r'l 1�L1pa el'eclményllinlctése 

Esti, éjszalwi szórill�ozúllclyel� - borozól.! és étterlllel� a 
bOl'tesztivál minJen napján üzemelnel�, 

ViszontlátáSl"a 2000-ben 
Pl:'tö Nyomda T.:I.: -'')/Jn-(�13 


