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[ Fesztivál köszöntő J
S okan nem örülnek ennek a fesztiválnak. Magyar

E gy évvel ezelőtt a VII. Bükkvinfest megnyitóján

arról beszéltem, hogy a magyar népköltészeti alkotá

átok, hogy különösen a szomszéd sikerét mód felett

sokban a hetes szerencseszámként szerepel. Ugyan

irigyeljük. Mennyivel jobb ha megdöglik a szomszéd
tehene is' Pedig hát azt kellene látni, hogy az aktívak,

akkor hozzátettem azt is: "ám ott sem ölbe hulló sze

a tetrekészek teremtette dicsfényből jut, hull a gyen

rencsét jelent, s ott sem fogadja azt kegyeibe a sors,

gébbekre is! Ez a régió ezer módon próbál kitörni örö

a jó tündér, aki csupán szájtátva várja a sült galam

költ, sanyarú helyzetéből. Sajnos sokan csak az ál

bot. Ott is hetedhét országon át kell vándorolnia a

modozásig jutnak el, pedig a restekre a mesében is

szegény legénynek, hét éjjel, hét napon át, s bizony

tragikus, de maximum komikus jövő vár.

hétfejű sárkányt kell legyőznie, hogy bekövetkezzék
a hetedhét országra szóló lakodalom, vagyis a jó el

B ogács természetadta szerencséjénél fogva ki

nyerje jutalmát".

A valós életben,

választott hely. Úgy is mondhatnám a Jóisten jó ked
vében teremtette, s adott neki olyan kincseket ame

a mi mindennapjainkban a hét

lyeket ha nem aknáznánk ki, bűnt követnénk el. De

szeres, illetve az annál is többszörös mindenekelőtt

ennek a kincsnek a kiaknázása nemcsak Bogács gaz

küzdelmet, kitartást, helytállást takar, igazol, de per

dagodását, felemelkedését eredményezheti, hanem

sze sikert is. Mert a múló évek, az ismétlődő esemé

hozzájárulhat a térség felemelkedéséhez is. Ezt kel

nyek alaposan próbára teszik az embert, s ezekben a

lene megérteni itt, e tájon sokaknak!

küzdelmekben bizony akadnak szép számmal kritikus
küszöbök. Ám ha ezeket leküzdi az ember, akkor vi

p éldául a szakmám egyes képviselőinek is! Üze

szont csatát nyer.

M ondom mindezt azért,

nem nekik, hogy a Bükkvinfest mára a megye legran
gosabb fesztiváljává nőtte ki magát és rangosabb ese

mert idén 8 éves lett a

mény, mint mondjuk egy csenyétei ürgeöntő verseny.

Bükkvinfest, a Bükkaljai Nemzetközi Borfesztivál. Meg

Ha viszont azt vagyok kénytelen tapasztalni, hogy az

szokássá vált, természetes lett, hogy van, létezik, s

ürgék nagyobb publicitást kapnak, akkor rosszindula

eközben törvényszerűen elvesztette az újat alkotás

tot és dilettantizmust vagyok kénytelen feltételezni.

sal járó izgalmát, varázsát. S bizony példák tucatja
mutatja, hogy a hagyományteremtés szándékávaIlét

M indezek

rehozott, megálmodott rendezvények vagy meg sem

legbiztosabb, hogy támaszkodjunk továbbra is első

érik mondjuk a negyedik, ötödik alkalmat, vagy ha el

sorban a saját erőnkre' Hál' Istennek van bogácsi

érik is előbb-utóbb elsorvadnak, s egyik évről a má

bűkkaljai virtus, s akad itt egy csapat, aki teszi a dol

sikra azt mondhatjuk rájuk, mint a mesében , hol volt,

gát. Csak azért is! És szerencsére van egy csapat,

hol nem volt.

H ölgyeim

kapcsán azt kell mondanom, s ez a

nem kis számú Zalától a Felvidékig, Sátoraljaújhelytől
a németországi Geisenhemig, akiknek ez a fesztivál

és Uraim' Jelenthetem Önöknek, de

szívügyük. Ezt tudva már most kijelenthetem: lesz IX.

országnak világnak is, hogy a Bükkvinfest nyolc évvel

bogácsi borfesztivál is.

ezelőtt vándorútra indult, álmodozó szegény legényei

M ost

idő közben levágták a sárkány hetedik fejét: S mi köz
ben az elpusztult, mi ÉLÜNK.

viszont azzal zárom mondandómat, hogy

élvezzük az ideit és munkálkodjunk a mostani VIII.
Bükkvinfest sikerén!

E zen a küzdelmes úton sok jó szándékú segítő

O ly rövid az emberi élet- mondta egyszer nekem

kész emberrel találkoztunk, akiknek ezúttal is köszön
jük a támaszt, a kinyújtott kezet. De az igazsághoz az

egy öreg borász. S hozzátette azt is - Ne fecséreljük

is hozzátartozik, ezen a 8 éves úton jobbára egyedül

arra az időt, hogy rossz borokat igyunk.

voltunk. S ahhoz, hogy életben maradhassunk min

,

I gy igaz' Rajta hát, igyunk jó borokat ezalatt a négy

denek előtt a magunk erejére kellett támaszkodni. Mi

nap alatt, meg később is. Jelszónk akár az is lehet:

tagadás sok irigységgel, közönnyel és meg nem ér

Bogácsi az élet napos oldala.

téssel találkoztunk és sajnos jelen időben is mondha
tom találkozunk. A legszomorúbb, legtragikomikusabb

K ívánom

ebben az, hogy ez az irigység, ez a közöny elsősor

mindannyiunknak: Legyünk sokat a

napon!

ban szűkebb pátriánkban érhető tetten.

Hajdu Imre
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Egészségüt1kre, a har�adik évezredre!
Fogyaszasztáshoz ajánlott hőmérséklet

A Magyarországon termett borok gyakran gazdagok
savakban. víz és zamat anyagokban. Jellegük szerint vál
tozatosak: könnyűek. nehezek. üdék. gazdag illat- és za

21 "C

mat anyaggal rendelkeznek, tehát igen széles belőlük a
kínálat így harmonikusan kapcsolódnak a magyar kony

Érett. testes vüröshorok

hához. A telített és telítetlen zsírsavak lebontásával a
Ezért nem mindegy, hogy milyen ételhez milyen italt kí
nálunk. Egyre több vendég van, akik pontosan tudják,
hogy mit akarnak és mihez mi illik. Az igények kielégí

Könnyü és fiatal horok

tése jól felkészült gyakorlati tudású vendéglátókat kí

édesebb felé.
Könnyebb boroktól a nehezebb felé.

3.

Fehértől a vörösbor felé.

4.

Fiatalabbtól az idősebb felé.

Különleges minöség

l7"C

vörösborok

16"C
Aszú esszencia

14 "C

Magas cukortartalmú

Különleges
minöséglí
"
"

13 "C

k ésői szürctclésű

fehér évjé:Íralos horok

12"C

aszú borok

következő alaptételeket kell figyelembe vennünk:
Mindig a szárazabb bortól haladjunk az

18 <lC

15 oC

ván. Alapvetően fontos az italsor összeállítása. amikor a

2.

20 "C
19"C

bor savai és alkoholtartalma elősegítik az emésztést.

1.

FELSŐ HATÁR

11°C
IO"C

lj oC Könnyű. friss, fiatal. fehérbor
A poharakról sem szabad megfeledkezni! Mérete és for

8ne

mája befolyásolja és átalakítja az ízérzeteket. növelheti
vagy csökkentheti a bor iránti szimpátiát. Fontos tehát,

Champagnc. pezsgők

70C

hogy a Sommelier művészet jegyében válasszuk ki a bo

Hahzóhorok

60C

rospoharakat. Megtapasztaljuk majd, hogy a jó bor is

)
-oC

jobbá válik és jobban is esik a pohárból.
Borok ajánlása ételekhez:

Aperit!f

-

c

•
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Rosé borok

ALSÓHATÁR
•
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könnyü száraz fehérbor, habzóbor. pezsgő,
champagne, aszú készítésű édes borok.

Halak, sültek
hideg e/őételek:

száraz. karakteres, ízgazdag
(érlelt aromák) fehérbor.

Borjú, szárnya�,
tésztajélék:
érleltebb,

egyedi ízekkel rendelkező

fehérbor, könnyű és fiatal vörösbor. száraz rosé.

Marhahús, bárány
vad, szárnyas: jellegzetes

aromájú, érlelt , magas

savtartalmú (tannin) vörösbor, hosszabb
palackérlelésű, különleges minőségű fehérbor.

Édességek:

pezsgő (félszáraz, félédes) champagne,
nem túl édes fehérbor.

Sajt - a jajtától
jügg:

harmonikus. érett vörösbor.
különleges aromájú fehérbor,
aszúbor.
Tavalyi év legeredll/ényesehh !Jortermelője Prokaj László
útves:; (f díjllf (balról)

Daragó Károly
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venpályáza' anyaqából
Tislerics Endre:

Fecske Csaba:

KAPITALIZMUS

EGY BOGÁCSI PINCE FALÁRA
Szomjazom, mohos a szám!

Volt egyszer egy rendszerváltás ...

Kiürült hordó vagy hazám?!

Azt mondták, hogy szépen várd ki,

Hát ezért öntözött, ezér

mig a sorsod jobbra fordul,

századokon át honfivér?!

tőkés lehet most már bárki.

Porzik a vesém, a torkom,

Egyszer aztán megmutatta
szőlőjét egy jóbarátom,

lángra gyúlok, ha nem oltom
tikkasztó szomjamat mentem!

-

termők mellett akadtak ott

Bűn-e, ha pincézni mentem?
Hej, egyetlen korty borocska,
gigámról a port lemossa.

száraz tőkék is Bogácson.

T

Megtetszett egy nagyon görcsös,
elkértem és az erkélyre

Néhány pohár finom nedű,

lett belőle virágtartó.

s az ember örökéletű,

- Hát igy lettem tőkés végre!

és megpendül lelke húrja,
a mámor csiklandó ujja
Cseh Károly:

játszik rajta újra meg újra,
élvezi ezt, meg nem unja,
hordólyukba bú a búja.

PINCE-ÉJBEN POHARAZVA
Hajdu Imrének

Érzékeny hangszer az ember,
bor nélkül cincogni sem mer.
Bor nélkül fals hangon szólna,

Mennyi hold az éjszakában:

mi lenne, ha bor nem volna?!

sorjáznak a teli hordók.
Poharamból holdfényt iszok:
bogácsi bort - tüzest, bordó!.
S mintha tücskök dalolnának,
éled bennem fényes mámor:
Cseres, Vénhegy, Pazsagpuszta
nevetek sor egy nótából.

Tislerics Endre:

IGAZSÁGÉRZET
Borban rejlik az igazság,
ezt állitja sok-sok tézis,

Cseh Károly:

igazságra mindig vágyunk,
ezért iszom néha én is.

NAPASSZONY,HOLDASSZONY

A minap is nagyon vágytam
Fürdői "mitikus" képeslap Bogácsról

a morális igazságra,
nagy volt már a hiányérzet,

Asszonyi test

elutaztam hát Bogácsra.

süt
aranylón:

A bogácsi pincesoron
a bor kissé tán megártott,

karcsú pohárban az óbor -

mégsem ittam öncélúan:

lábnyomai
fogyó holdak

szomjaztam az igazságot!

nagy, nyárfényű éjszakákból.

4

DorJaloL

é,

"er,eL DOgác,ról

Váloqa'át a VIII. DU""VIN��H
Kárpáti Csaba:

vertpályáza' anyaqából

Fecske Csaba:

BOGÁCS (BAGACH)

Kárpáti Csaba:

BÜKKI KIS FALU

NYÁRI KÉP

Bikaréten mosd le az út porát,

Öreg fa árnya

Bogács egy bükki kis falu,

Mint gyalogos vándor egykoron,

hasal a Hórra:

Szíve bikaréten lüktet,

Tekints a vén-hegyi tökékre,

az időt jelzi

Lelke mint pára légbe száll,

Gyertyafény, s bor az asztalon.

nagy mutatója.

Dús vére hegy levéből törtet.

Lelket és tudatot áztat,

Akár egy kígyó,

Bogács egy bükki kis falu,

Ha cseeslyukon bogácsi bort iszol,

tekereg az út.

Népe egyszerű, nyílt tiszta,

Bacchus itala vérré válik,

Ballag begyesen

Szorgosan küzd az életért,

Itt regéket mesél a pincesor.

tarlóról a lúd.

Harcban sosem fordul vissza.

Az estét hozza

Bogács egy bükki kis falu,

vállán egy ember -

Európa szerte híres,

parttalan a csönd,

Bárhonnan térsz ide vándor,

akár a tenger.

Itt a vendéglátás míves.

Cseh Károly:

BOGÁCSI NYÁRUTÓ
Domb páros felhője: két fehér
kecskegida legelészik
lassan déltájt, a fényes gyepen.

Varga Rudolf:

Csöppnyi csengőjük az égig

BOGÁCSI BORDAL I.

felcsilingel, és a magasban,
mintha egy mennyei patak
csörgedezne, hangja

Qly tiszta -,

Huszonegyedik század,
megfordult a világ folyása.
életünk tágul, egyre bonyolultabb,

lubickol benne most a nap.

elragad minket a világ sodrása.

Mámoros fényétől idelent

Ha belefáradsz a világ gondjába,

a nyárvég szinte már részeg,

bajába, barátom ne gondolkodj,
fogd a kalapod és indulj Bogácsra.

s társra is lel: levelek nyelvén
dúdolgat vele a Vénhegy.

Csábítanak a tengerentúli utak,
sok egzotikus, himi-humi reklám,
de mindennél szebb egy tiszta vizű csobogó patak,
ha kicsit is adsz magadra, előbb ismerd meg hazád.

Fecske Csaba:

A HÓR PARTJÁN
Fölszisszen picit
a fecskeszárny-sebezte víz,
holott még föl se nyílt,
máris behegedt
tükrén
a körömrajzolatú seb.

Ha belefáradsz a világ gondjába,
bajába, barátom ne gondolkodj,
fogd a kalapod és indulj Bogácsra.
Én nem tudok, s nem mondok rímeket,
csak azt tudom, hogy nincs jobb a bogácsi bornál,
ha egy litert leeresztesz már te is így vélekedsz,
barátom jártál már holdfénykor a pincesornál?
Ha belefáradsz a világ gondjába,
bajába, barátom ne gondolkodj,
fogd a kalapod és indulj Bogácsra.

5

DorJlIloL é� ver�eL Dogác�ról
Váloqafát a VIII. UÜ""VINHH
Varga Rudolf:

vertpályázaf anyaqából

Strófa:
Ki szőlőt termel, évszázados tapasztalata annak,

BOGÁCSI BORDAL II.

Sehol egy barát tavaszon, nyárban, mikor kapálgatnak,
Csak akkor bújnak elő az atyafiak, de sofort,

Bükkalja gyöngye: Bogács,

Mikorra az új bor már majdnem kiforrt.

Hol sűrűn rotyog a bogrács,

Akkor aztán jönnek csőstül,

S ád hozzá az lsten jó bort,

A pince eimét tudakolják az öreg csősztül.

Mely dohos pincék mélyén évekig forrt,
S ád hozzá az ég ivócimborául sógort,
Ki segit elfolyatni a tavalyi óbort.

Bogácsi Nyár 2000.

Strófa:
Ki szőlőt termel, évszázados tapasztalata annak,

rendezvényei

Sehol egy barát tavaszon, nyárban, mikor kapálgatnak,
Csak akkor bújnak elő az atyafiak, de sofort,
Mikorra az új bor már majdnem kiforrt.

június 21-25.

Akkor aztán jönnek csőstül,
A pince eimét tudakolják az öreg csősztül.

VIII. Bükkaljai Borfesztivál és
Nemzetközi Borverseny

Jönnek akkor csapatostul a komák,
Szürcsölni a Föld legjobb borát,

július l-2.

Megizlelni az aranysárga, meg a vörös lét,
Melytől végtelenre tágul a lét,

X. Nemzetközi Dalostalálkozó

Kézzel elérhetővé válik a horizont,
Ha eleget kóstolod a bogácsi bort.

június 28. július 14.
-

Strófa:

Ifjúsági Zenei Tábor

Ki szőlőt termel, évszázados tapasztalata annak,

I.kurzus:június 28. - július 6.

Sehol egy barát tavaszon, nyárban, mikor kapálgatnak,
Csak akkor bújnak elő az atyafiak, de sofort,

II. kurzus:július 8.július

Mikorra az új bor már majdnem kiforrt.
Akkor aztán jönnek csőstül,

14.

július 7-8.

A pince eimét tudakolják az öreg csősztül.

Autocross Országos Bajnoki Futam
Szüretkor vigadva táncolnak a bogácsi lányok,
Két napig kalasnyikov géppisztoly a lábok,
Tapossák a dézsában a fürtöt,

július 22-23.

Félszemmel közben lesik a jó férjnek való embört,

Művészeti napok

És, hogy egy se maradjon pártában,

Bemutatkozik Sajószentpéter

Estére mind ott van dunyha alatt, a párnában.

Augusztus 4-6.

Strófa:
Ki szőlőt termel, évszázados tapasztalata annak,

Lengyel Kulturális Napok

Sehol egy barát tavaszon, nyárban, mikor kapálgatnak,
Csak akkor bújnak elő az atyafiak, de sofort,

Augusztus 7-19.

Mikorra az új bor már majdnem kiforrt.
Akkor aztán jönnek csőstül,

Kőszobrász alkotó tábor

A pinee eimét tudakolják az öreg csősztül.

Augusztus 17-20.

Június végén Bogácsra tart a fél ország,

n. Fürdőfesztivál

És, hogy leöblitse az út porát,
Gyorsan belöttyint egy liter mézédes lét,
Hogy megtudja végre, mitől is döglik a légy,

Augusztus 20.

De vigyázz pajtás, nehogy véletlen az asztal alatt légy.

Bogács Község Millenniumi Napja

Siess Te is, hogy még időben Bogáeson légy'
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Borút, mint a borturizmus ígéretes lehetösége
A turizmus dinamikus fejlődése a gazdaság húzó

környéki bor- utat is, ami három borvidéket

ágazatává, a borászat pedig a mezőgazdaság elit

érintene: így a Mátraaljait, az Egrit és a Bükkaljait.

ágazatává lett. A vendégforgalom megnövekedett

A régió igen sok szép, színes és izgalmas látnivalót

igénye, a minőségi borok termelése Európa szerte

kínál

bor-utak kialakítása során egymásra talált. Az

gyógyf ürdőkben,

ország legszebb tájain, történelmi borvidékein,

rendezvényekben. A turizmus továbbfejlesztése

legszebb tájegységein, szőlőültetvényekkel

érdekében a "minél előbb annál jobb" elvet

tarkított domboldalain a vidékekkel ismerkedő

követve alkotó együttműködésre szólítjuk fel a

turisták számára egyedi és különleges élményt

régió településeinek vezetőit, a borászatban és

nyújtanak

turisztikában tevékenykedő szakembereket egy

a

bor- utak.

Magyarországon

műemlékekben,

építészetben,

művészeti

és kulturális

Eger környéki bor-út létrehozására.

mindezidáig csak egy jól szervezett,jól kialakított
bor-út van: a Siklós-Villányi borvidéken. Ennek

SZl. Már/Dll Sorrend

példájára célszerű lenne létrehozni egy Ege"!-

-

-

-

Nagy sikert arr/lOU (I

bor/opó-verseny

'99-es

év !Íj hor/ovagjai
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Borfesztiválunk támogatói:

Mónusz Kft.

-

Edelény

Dél-borsodi Víz- és Csatornamű Kft.
Fő támogatónk:

Magyar Turizmus Rt.

Ten-Line Kft.

Észak-magyarországi

Hórvölgye Mg. Sz.

Regionális

Ker-Coop Rt.

Marketing Igazgatósága

Satkom Kft.
Rik Kft.

Támogatóink:

-

-

-

-

-

Bogács

Mezőkövesd

Eger

Budapest
Mezőkövesd

-

Városi Önkormányzat
Magyar Aszfalt Kft
Erővill Bt.

-

-

-

Borsodi Zöldért Rt.

Miskolc

-

Csopják és Társa Kft.

Euro-kert Kft.

Bútoripari Kft.

-

Budapest

Mezőtel Bt.

-

Tiszaújváros

-

-

Miskolc

Érd
-

Felsőzsolca

Szentistván

MCF-Petrol - Mezőkeresztes

Mezőkövesd

Karczagi '89 Kft.

-

Zöldvár-Villa Kft.

Mezőkövesd
-

-

Észak-magyarországi Kertbarátok Szövetsége

Budapest

Mezőkövesd

Nyikes és Társa Bt.

Mezőkövesd

Budapest

Tűz "S" Ker Bt.

Agrármarketing Centrum

-

Szepesi Ferenc

Mezőkövesd

-

Bogács

Optimál-20 Kft.

-

Edelény

Szűcs és Frindt Kft.

Ázsió 2000. Bt.

-

Edelény

Betontherm Kft.

-

Eger

St. Raszter Kft.

-

Budapest

Horváth Sándor

-

Bogács

7

-

Miskolc

VIII. BÜHH4Lj41 BORfESlTlV4L
ÉS NEf1ZEIHÖZI BORVERSENY
B064n 2000. JÚNIUS 21·25.

június 24. (szombaf)
8.00
9.00

Borviísiír, tCl'Illcllíi borol� bcmutatója a Fünlő

szabtltltéri szíllptlJtl mcllctt
Nép- és iparl11tí"észcti lcrl1lél.::cl� l�irillwdó vástir<l a
FÜI,dő szabadtéri színpada mcllett ÖI�örsütés a
Cscrépi úli pinccsoron

A Fesztivál fővéJllöl�c: Dr. i'tartoilyi J51105 t�ülüg')'l11il1is7.tcr.

A Fesztivál véc.lnöl..!:ci: D,", Németll i'lil;:lús cxmilliszlcrclnöl..! és
Dr.Kis Zoltán ország'gyűlési l.-:épviscl6

9.30
lD.OO

PR06RMf

Borl..:irálynő jclöllcl� fO!:;ftl{lása a Művelődési Házban
Borl�irálynő V,'1I'15ZlLÍs

Gycnncbllltísor a Fünlő szabadtéri színpadiín,

I LOD

június 21. (szerda)
] -t.00-20.00

l'lcgyci lövész"CI'scny tl htl§folyvári Jőtércn
Borászati eszl�özbenllltató és vásár aFürdő sZilbadtéri
színpilda III cllcll

VCl"scnybOl"ol;: Ilcvczésc, g'yüjlésc .. Img'ácsi

i'lűvclődési Tfcizbul1

1-i.00

Közrelllííl�ödil�: Pécsi Sándor Guruló Színiláz
Térzcnc ., Fíinlől1cn, Térzenét .,d: Tűzoltóság
Központi Flívószencl�ílra
Felvolluliís Bogács fi')ulcájiín az Általános Tslwliílól
a Fünl6 szabiltlléri színpadállOz, (Borlúrálynő,
horrelHlck Tíízoltósií�'Központi Fúvószenel�il fil,
l'lislwlci Ifjlíság'i Iláz i'1ajol'ctl Csoport, Sziléziili

június 22. «(SüWrWk)
8.00·20.00

Versenyborol;: nevezésc, gyűjtésc il 11Og'ácsi

1'líívclődési I-lázbnll

16.00
20.00

Képzőmtívészcti I�iállílás, 1'1cg'nyilja: Ilajclulmrc

1-i.30

Org'ollil- , éncl� és régi zelle cgyiHlcs hilngvcrscny il
Szt. i"lárton lemplomb.,n,Közrcmtíl�ö(lncl�:

Közrcll1ííl�ödil.:: Obcrwölblingi \rádiÍszklirt Zenekar,
Lövészvcrscny crcJményllirdetése, díjai'! és ol�levelel�
ciladiísa

Liszl Fcrcnc ZCllcmtívészcli Főislwla llallg'''lói,

Sziléziai Reneszánsz Együltes és ilZ

Obenvölbling'i \(,dLÍsz-bürt Zencbilr,

16.30

Borlopó-vcr;;cny il Cscrépi {Ili pincesoron il I-Jór -

17.00

Bnrtilság'os labdílrtíe'ó mér!;:őzés

völl'l'Yc j\IGSZ pincéjében

júniuS 23. (pénfek)
9,00

Borászilli eszl�özbel11utaló és vásár .,Fürdő sz.,\'ildléri
Borvásár, tcrmclői borok belllutalój., ., Fürdő
sZilbildtéri színpildil mcllctt

Nép- és ipilrlntívészeti terlllél�el� I�iralwdó vásár" .,

10.00

20.00

23,30

Bog'ácsi Népd.,ll.::ör szereplése
BOl, f es zlivál mcgnyilója ilZ Altalános fsl.:: o lil

tornatermében
A Bogácsi Bordalol.:: címŰ ve,'scsol.::rot elmondja

9.00

Htlj(lu Imre prog'rtllllbcszéde

Dr, i\lartonyi János fővédnöb l�öszöntőjc

D,',
Dr,Farl.::as Altib sZill�mai ismcdctőjc

lJ .00
15.30
16.00

Borbíré11al az Általános Isbolában

Bogiícsi bord.,lol� - zcnés irodalmi mŰSOl',

T-T.,ngvcrscIIY és piílyiÍzatra érbczett irodalmi
allwtiísol.:: előadása a i\1íívclődési Hiízban, (operclt,

19.00

Bordal . éncl�verseny dönlő " Cserépi liti pincesoron

2200

Előéncl�lés a pil1cél�hel1, Közrcl11űl�ödnel.::: Bclli és
Dr, V ígll Ilót.,énel..:escl�
Bonbl - éncl�"crscny döntőjc a Fcszti"iílsiítor6tlll
Tűzij;Ílél�

22.30

Boriíszhiíl il Cscrépi lili pinccsoron, Zcnelo!ill': Ciíl.,

2LOO

VI (I. Ilóri Teng'ó LiíbtcniszKupa il Fürdőbcn
Borászati eszl'::(lzbclllulalb és "ásár
Nép. és iparművészeli tCI'l11él�el.:: kiralwdó vLÍsiíril a
Fünlöbcn
Felvollulás Boe'iíl.:s (iíutcájiÍn aFürdőlő! a tcmplomig',
(bOl,lovag'rclHl, oszll',ll..: vildiíszlúirt zcncl�ar)

Szcl1ll11is� a Szl. i'ltirtoll tcmplomban, Ccstutti:
i'lisc, KÖZI'Cll1ííl�ödil�: Obcrwölblillgi VilJászlo=ürt

szabadtéri színpad<Í1l

LJ .00
15.00

sanzon, bonIaI, vidtim zcnél�) i\lűvészeti vezctő:
Rcményi József l�arll1cstel'

RT \�"lI'iclé míísOl'" ., Cscrépi tHi pinccsoron
Borász bál a Cserépi úti pincesoron, Zene: Vcry Boys

Zellcl�ar Balog'll Sámlor vczetésével.
Vi{lám válHlorol.: Eg'yiilles :;'ycrmcl..:mtísoril il Fürdő

Palacbozotl borol.:: I.:: iállítása a i'ltívclődési Házbilll

il Sziléziai Rcncsztinsz Zcncl.::ar

16.15

9.30
1000

KÖZl 'el1lűl�ödil'!: tl Pécsi SiíndOl' GlII'uló Színlláz és

Bor - Giila míísoros táncmulatság il F ünlő
éttcrembcn,Kiizrcmtíl�ödnel�: a Mislwlci Nemzeti
Színlláz Illfívészci, Ezl I'!övctőcn borárverés a
feszlivál díjnyertes 110r.,iból. Zene: Blues Comp.,ny

Június. 25. (vasárnap)

Ramocsa Emcse előadóművész-nő

Sztljbi Sándor' polg'LÍrlllcstcl' Ille!inyitój"

futballpályán

ZCl1cl;:ar.

FÜl' clő szabadlér'i színpadil mcllett
Öl�örsülés il Cscrépi úli pinccsoron
FO�il(ILÍs az Alltllános Tslwlá6,,11 ., IllCg'llívott vendég'cb
számám

il

G)'ulnbázil csapnl.í."al
Szl. i'ládol1 l1orlovilg'rcnd {lj tagjainab avató
ünnepsé�·c. l\öuclI1űl;:ödil;:: Sziléziai Reneszánsz

színpacla mellett

9.50

RCllcsziínsz Zcnel.:ar)
Borvcrscny credményl,inlctése, díjaI.:: és oblevelcl�
iíttl{liÍsa il Fíirdő szabadtéri színpildán, Ezt l�övctően
hodr v c ,'é s il f e s z l i " á l díjnyertes boraiból.

Divatbcmutató., Fíir{lő szabadtéri színpadán a Reiíl
Slúdió l�öZI'Clllííl�ödésével

Néptálll.'bcllllltn1(J a Fürdö szabadtéri színpadán,
'
" ''
C
1 : I"\.CP"S IlU lal' Sz 1 ava'I0= [I "g'yol1lilnyorzo
'-'ZCI'CpC
'

16.00
16.30

NélJliíIII.:-ec-'vii
tlcs
",
V11I, Ifúri TengúKupa cl'cdménybirdctésc
Vcmlég'cl.: !'ÚC5tíztiltása, Z<ÍI'SZÓ

Esti, éjsztll�íli sz{)réllwzúl,elycl�, borozól� és étlenncl� tl
!'ol,fcszliv<Íl mi"dcll Ililpjtin üzcmelnel�.

Pető Nyomda Td,: 4W113..(Mn

Viszontlálásra 2DDI-ben

