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2009. július 31 - augusztus 2. 
 

 
17.45: Tárogató zene a templomtoronyból 
18.00: Nyitó szentmise 
19.00: El�adás Szent Ferenc életér�l a templomban 
 /Csongrádi Versmondók Köre/ 

 

 
09.00 - 16.00:  Kézm�vesek, kiállítók, árusok jelenléte a templom körül 
09.30: Fúvószene a templom el�tt /Rosta Balázs kisegyüttese/ 
09.45: Megnyitó 
10.00 - 12.30:  Családi Nap 
 Programok, rendezvények: 

-  népek játékai a parkban, él� társasjáték, vetélked�k kicsiknek-nagyoknak; 
-  kézm�ves foglalkozások: /szalmadíszek készítése, csipkeverés, fafaragás/; 
-  borverseny /kiírás szerint/. 

 
12.30 - 14.00:  Ebéd a templomkertben /kolbászos paprikás krumpli, savanyúság, ásványvíz/ 
 Igényét kérjük el�re jelezni a plébánia hivatalban, illetve a helyszínen 10 óráig, 
 hozzájárulás 250 Ft/adag. 
 
14.00 - 14.15:  Borverseny eredményhirdetése 
14.15 - 15.30:  Családi Nap folytatása 
 Programok, rendezvények: 

-  gépkocsik megáldása (14.30); 
-  kerékpáros ügyességi verseny; 
-  kürtöskalács sütés; 
-  kézm�ves foglalkozások folytatása; 
-  játékok, íjászkodás. 

 
16.00: Koncert a templomban /Muladi József és m�vésztanár társai/ 
18.00: Gitáros szentmise 
19.00: Templomkerti - tábort�z melletti - zenés est /Kecskés László és barátai/ 

 

 
10.00 - 10.45:  Gitáros Szentségimádás 
11.00: Porciunkula-i búcsúi szentmise, körmenet 
13.00: Ebéd a Piroskavárosi Iskolában /Gulyásleves, péksütemény, ásványvíz, kávé/ 
 Igényét kérjük el�re jelezni a plébánia hivatalban, illetve szombat 16 óráig, 
 hozzájárulás 600 Ft/adag. 

 
Kérjük, hogy támogassa rendezvényünket saját készítés� süteményével, melyek közül a 

résztvev�k szavazatai alapján a legfinomabbakat elismerésben részesítjük. 
 

 



 
 

FERENCES NAPOK A PIROSKAVÁROSI PLÉBÁNIÁN 
rendezvénysorozat részeként a 

 

Csongrádi Ferences Hagyományokért Egyesület 
 

����������������������������������������������������
elnevezéssel borversenyt hirdet. 

 

A részvétel feltételei: 
2 - parafa dugóval lezárt - bármely évjáratú 7,5 dl-es felirat és jelzés 

nélküli üveg bor leadása, mely saját termesztés� sz�l�b�l készült. 
Nevezéskor kérjük az alábbi adatok közlését: 

- a borfajta neve, évjárata; 
- term�helye; 
- a termel� neve, lakcíme. 

 

Nevezés és a minták leadása: 
Július 28-31 /kedd-péntek/ 09.00-12.00 óra között a 

Piroskavárosi Plébánia Kolostor épületében. 
 

Címkével, jelzéssel ellátott palackokat nem áll módunkban elfogadni, 
a verseny nevezési díjat nem tartalmaz. 

 
Gulyás Ferenc bokrosi borász által vezetett zs�ri dönt a 

helyezésekr�l, az eredményhirdetésre augusztus 1-jén 14.00 órától a 
plébánia kertjében kerül sor. 
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