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Bodrogkereszt0 ron p6nte ken k6nt kitfi n6 progra mok vi rj6 k.

A Keresztriri est6k rendezv6nysorozat 2OL7.O3.31-6n indult 6s ezt kovet6en szinte minden pdnteken

kulturiilis programokkal vdrjuk a sz6rakozni, kikapcsol6dni vdgy6kat. Az els6 h6tvdg6ken

p6ntekenk6nt 18:00 6rakor kezd6dnek az est6k a Henye Borbdrban Bodrogkeresztdron, a Henye

diil6n, majd 6prilis 21-6n 6s ezt kdvet6en 19:00 6rdt6l kezd6dnek a programok.

Mdjust6l kikoltozunk a bdr terasziira (ha az id6jirds is kegyes lesz hozzdnk) 6s a csod6s panordma

mellett 6lvezhetjrik a zen6t,a bort 6s a t6rsasdgot.

A Kult(ra a Magyarsdg6rt Nonprofit Kft. szervez6s6ben megval6su16 Kereszt0ri est6k

programsorozatban sok felvid6ki t6rsulat, egytittes is bemutatkozik. Az est6kkel nemcsak

sz6rakoztatunk, hanem segfttink is. Jegybevdteleinket a Bojte Csaba vezette D6vai Szent Ferenc

Alapitv6nynak ajdnljuk fel.

Programja ink megta lii I hat6k a hon la pu nkon : www. kereszturiestek. h u

vagyfacebook oldalunkon: ww-W.facebook.com/kereszturiqstek

A tdmogat6 jegyek iira minden h6ten: 1.000,- Ft.

Erdekl6dni az alSbbi el6rhet6s6geken lehet: info@kereszturiestek.hu vagy +36308247748

Az Sprilisi program:

2017.04.07.18:00 - SZVORAK Katalin 6s KUDLIK J0lia - Szeretettel - Dalok 6s gondolatok -
vend6giink lesz Biijte Csaba Testv6r

20t7.04.1.4,18:00 - Fdldes Liiszl6 HOBO {6zsef Attila: Tudod, hogy nincs bocsdnat

2017.04.21.19:00 - For You Acapella 6nekegyiittes - Felvid6k - ACAPELTA koncert

MiSjus:

2017.05.05. 19:00 - Szeder koncert - Francia SANZON est

2017.O5.L2.19:00 - Sz(cs Gabi 6s a Stereo Swing - SWING koncert

2017.05.19. 19:00 - Kiss Szilvia 6s Giil Tam6s, Kor-ZAr egylittes - Felvid6k - REGE a t6zr6l6s Jiicintr6l

2017.05.26.19:00 - Kassai Th6lia Sz(nhiiz - KASSA, a szerelem vdrosa - SANZON est

A program okt6ber v6g6ig folytat6dik...
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R6szletes program folyamatosan feltolt6s alatt a honlapunkon: www.kg!'eszturiestek.hr,r
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A Keresztfri est6k kikapcsol6d6s. Minden p6nteken egy kellemes est6t tdlthetrink el a Henye

Borbdrban, lelktinket vdltozatos zenei stilusokkal 6s szrr'hdzzal, testiinket kit(n6 borokkal 6s

borkis616 falatokkal tdpldlva.

A Keresztfri estrik egy magyar-magyar tal6lkozdsi pont. Mfisorunkban sok felvid6ki 6s hazai szlr,hdzi

6s zenei egytittes is megtaliilhat6.

A Keresztf ri est6k egy metsz6spont. Kassa 6s a Tokaji borvid6k talSlkozdsa, egykori

egytittm (kod6s6 nek, ka pcsolata i na k he lyred I | ftilsa.

A Kereszttiri estr6k segit6s, tiimogat6s. A jegybev6telUnket a D6vai Szent Ferenc Alapitvdnynak

ajdnljuk fel, hogy Bojte Csaba vezetdsdvel tdmogassdk, v6delmezz6k a gyermekeket.


