
 

 

Pincefalvak napja 2019. 

A rendezvényen kép és hanganyag készül, melyet a rendező különböző médiafelületeken használhat! 

A műsorváltoztatás jogát fenntatjuk! 

 

MEGHÍVÓ 

Kedves Tagtársaink! 

 

 

 

 

 

Ismét eljött a találkozás ideje!  

Örömmel tudatjuk, hogy  idén a  Pincefalvak napja rendezvény  Bölcskén lesz, 2019. 

augusztus 18-án, melyre szeretettel várunk. 

Tervezett program : 

 900-1000 Regisztráció a pincefaluban 

1000-1100 Vendég pincefalvak pincefoglalása 

1000-1200  Szakmai  konferencia- előzetes bejelentkezés szükséges 

1030-1200  Pincefalvak borversenye- 

1200-1400  Ebéd 

1400-   Közös bordal éneklése  

14 órától  Bortúra-, és a pincefalvak bemutatkozása a bölcskeiek által 
biztosított présházakban 

1100-1600  Vendég és a helyi pincefalvak kulturális csoportjainak 
műsora 

1600-1900  HSMA Erősember Prémium Liga 2019- VI. forduló 

2000-2130  Ladánybene 27 koncert 

Kérjük mielőbb jelezzétek , ha szeretnétek részt venni a rendezvényen a  jampali@indamail.hu 

email címen legkésőbb július 20-ig, és egyúttal válasszátok ki a felsoroltak közül, mit 

fogyasztanátok szívesen ebédre és azt is jelezzétek felénk. 

 Ebéd:  „ A” variáció  Gulyás leves vaddisznó süldőből zöld fűszerekkel  + : Lekváros és 
kakaós palacsinta 

„B” variáció Bivalypörkölt petrezselymes burgonyával, kovászos uborkával + 
Lekváros és kakaós palacsinta 

„C” variáció Töltött káposzta bográcsban három féle káposztából + Lekváros és 
kakaós palacsinta 

A nap folyamán lehetőség lesz támogatójegy vásárlására, melyet vacsorára válthattok. 
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A rendezvényen kép és hanganyag készül, melyet a rendező különböző médiafelületeken használhat! 

A műsorváltoztatás jogát fenntatjuk! 

 

A Borversenyre csak 2018-as borokkal lehet nevezni: fehér, rozé, siller és vörösbor 

kategóriában. Fajtánként kettő palack bort kérünk mintának. Pincefalvanként két fő borbírálót 

is várunk. 

A kulturális programhoz várjuk csoportok jelentkezését.  A végleges program összeállítása 

miatt  erre az információra van legkorábban szükségünk, ezért kérjük a csoport nevét, a műsor 

műfaját  és hosszát legkésőbb június 28-ig jelezzétek Botosné Verba Ágnesnél a 

konyvtar@bolcske.hu  email címen.  

A bortúra előtt  , folytatva  a györkönyi kezdeményezést , 14 órakor szeretnénk közösen egy 

bordalt elénekelni a Béke téren, melyhez a szöveget a regisztrációkor kapjátok kézhez.  

A résztvevőknek ebédidőben egy tál ételt, egy logózott poharat és borjegycsomagot (ami 10 

db bórkostoló jegyet tartalmaz)  adunk 3.000 Ft-os támogatói jegy ellenébe.  

 

A rendezvény késő estig tart. Amennyiben szeretnétek itt maradni, kb. 5.000 Ft/fő áron van 

szállás lehetőség a pincefaluban. Szállásfoglalás miatt keressétek Kiss Gyulát, a Turul fogadó 

tulajdonosát a + 36 30 486 42 37-es telefonszámon.  

 

Annak reményében , hogy hamarosan találkozunk, várjuk a jelentkezéseteket! 

Borbaráti üdvözlettel,  a Bölcskei Borbarát Egyesület nevében:  

 

 

 

Keresztes Pál Gábor      Meretei Laszló 

elnök               titkár  

 

 

 

 

 

 

Bölcske, 2019. 05. 21. 
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