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A BÃ¼kk hegysÃ©g festÅ‘i kÃ¶rnyezetÃ©ben Ã¡llÃ³ DiÃ³sgyÅ‘ri VÃ¡r egykor az uralkodÃ³k kedvelt vadÃ¡szkastÃ©lya volt.
E bÃ¼kki vadÃ¡szhagyomÃ¡nyokat megelevenÃ-tve hamisÃ-tatlan Å‘szi vadas-boros Ã¼nnepsÃ©g vÃ¡rja a lÃ¡togatÃ³kat. A
pÃ©ntek esti nyitÃ³koncert utÃ¡n szombaton egÃ©sz nap zajlanak a szezonzÃ¡rÃ³ mulatsÃ¡g programjai. RÃ³kagombÃ¡s
vadpÃ¶rkÃ¶lt, erdeigyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶s szarvasragu, mandulÃ¡s pisztrÃ¡ng, tÃ¡rkonyos vadragu leves Ã©s vÃ¶rÃ¶sboros
vadpÃ¶rkÃ¶lt szerepel a mesterszakÃ¡csok Ã©tlapjÃ¡n.

A Borudvarban hÃ¡zi kecskesajt mellÃ© kitÅ±nÅ‘ egri Ã©s tokaji borokat fogyaszthatunk. ZÃ¶ldsÃ©g- Ã©s termÃ©nykiÃ¡llÃ-tÃ¡s
szÅ‘lÅ‘prÃ©selÃ©s, kÃ¡dÃ¡rtÃ¡nc-bemutatÃ³ Ã©s nÃ©pmÅ±vÃ©szeti vÃ¡sÃ¡r Ã-gÃ©r tovÃ¡bbi lÃ¡tnivalÃ³kat. Az emelkedett han
neves elÅ‘adÃ³k Ã©s kitÅ±nÅ‘ zenekarok koncertjei gondoskodnak.Â A vÃ¡rban, szeptember 13.-Ã¡n szombaton 13.00h-korÂ
eldÅ‘l idÃ©n ki nyeri afÅ‘zÅ‘versenyt, melyre minden kedves lÃ¡togatÃ³nkat szeretettel vÃ¡runk a Bor Ã©s Vad asztalainÃ¡l!Â
RÃ©szletes programajÃ¡nlÃ³: Szeptember 12-Ã©n, pÃ©nteken este kemÃ©ny rockkoncertekkel kezdÅ‘dnek a Vadas-Boros Nap
a diÃ³sgyÅ‘ri vÃ¡rban. Az este 6 Ã³rÃ¡s kapunyitÃ¡st kÃ¶vetÅ‘en a fiatal tehetsÃ©gek alkotta Acoustic Enemy melegÃ-ti be a
nagyÃ©rdemÅ±t, majd napjaink egyik legfelkapottabb formÃ¡ciÃ³ja, a Kowalsky meg a Vega gondoskodik a kitÅ±nÅ‘
hangulatrÃ³l.A nyitÃ³koncert fÃ©nypontjakÃ©nt az Ã¶rÃ¶kmozgÃ³ Schuster LÃ³ri Ã©s a P. Mobil csap a hÃºrok kÃ¶zÃ© egy kÃ¶
kÃ©tÃ³rÃ¡s monstre buli erejÃ©ig, a rajongÃ³k legnagyobb Ã¶rÃ¶mÃ©re. MÃ¡snap, szombaton egÃ©sz nap vadas-boros Ã©tele
kÃ³stolÃ³ja, kÃ©zmÅ±ves-bemutatÃ³ Ã©s vÃ¡sÃ¡r, borudvar, kisÃ¡llat-simogatÃ³ Ã©s fa kÃ¶rhinta vÃ¡rja a lÃ¡togatÃ³kat. DÃ©lel
Ã³rÃ¡ig lehet nevezni a barÃ¡ti tÃ¡rsasÃ¡goknak meghirdetett fÅ‘zÅ‘versenyre, a zsÅ±ri elnÃ¶ke a nÃ©gyszeres olimpiai bajnok
mesterszakÃ¡cs, Benke Laci bÃ¡csi lesz. Galambos Lajcsi dÃ©lelÅ‘tt 11 Ã³rÃ¡tÃ³l lÃ©p szÃ-npadra zenekarÃ¡val, igazi
Szuperbulival csÃ¡bÃ-tva a nÃ³tÃ¡s kedvÅ±eket. SzÃ¡madÃ³-koncert, Bagiâ€“Nacsa kabarÃ© â€“ vendÃ©gkÃ©nt NÃ¡das GyÃ¶r
vadÃ¡szkutya-bemutatÃ³, valamint Miskolc VÃ¡ros BorÃ¡nak Ã¼nnepÃ©lyes Ã¡tadÃ¡si ceremÃ³niÃ¡ja szerepel a dÃ©lutÃ¡ni
programban. A vÃ¡rÃ¡rokban zajlÃ³ esemÃ©nyek dÃ©lutÃ¡n 5 Ã³rÃ¡ig szuperkedvezmÃ©nyes jegyÃ¡rral lÃ¡togathatÃ³k: mindÃ¶
450 forintba kerÃ¼l a gyermek- Ã©s a nyugdÃ-jasjegy, de a felnÅ‘ttek is megÃºszhatjÃ¡k az egÃ©sz napos kikapcsolÃ³dÃ¡st egy
normÃ¡l vÃ¡rbelÃ©pÅ‘ Ã¡rÃ¡Ã©rt. KÃ¼lÃ¶n kell jegyet vÃ¡ltani a felsÅ‘ vÃ¡rban zajlÃ³ fesztivÃ¡lzÃ¡rÃ³ bulira, itt szombat este 6 Ã
nagyszabÃ¡sÃº Helios-koncert, utÃ¡na FenyÅ‘ MiklÃ³s Ã©lÅ‘, tÃ¡nckarral fÅ±szerezett szuperkoncertje vÃ¡rja a rongylÃ¡bÃºakat.
FenyÅ‘ nem csupÃ¡n a Margitszigeten tart nyÃ¡rzÃ¡rÃ³ koncertet, idÃ©n kivÃ©telesen DiÃ³sgyÅ‘rben is vÃ¡rja a miskolci
kÃ¶zÃ¶nsÃ©get. A koncert cÃ-me Film, SzÃ-nhÃ¡z, Muzsika. â€žMr. Rock and Rollâ€• Ã-gÃ©ri, a margitszigetivel megegyezÅ‘ s
kÃ¡prÃ¡ztat el mindenkit. A koncert alatt NeonParÃ¡dÃ© KoktÃ©lbÃ¡r Ã©s Grillparty segÃ-t a kikapcsolÃ³dÃ¡sban, vÃ©gÃ¼l az id
DiÃ³sgyÅ‘ri VÃ¡rfesztivÃ¡l mÃ¡justÃ³l szeptemberig tartÃ³ programsorozatÃ¡t lezÃ¡rÃ³ tÅ±zijÃ¡tÃ©kban gyÃ¶nyÃ¶rkÃ¶dhetÃ¼nk.
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