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A BŐKÖZ FESZTIVÁL IGAZGATÓJA: 
Pataki András
Jászai-díjas rendező

Ez a nyár egy nehéz időszak utáni újrakezdésről, újjáépítésről szól mindany-
nyiunk számára, akárcsak az Andrásfalvy Bertalan mintaprogram részeként 
a Bőköz Fesztivál. A programot megalkotva szemünk előtt az lebegett, hogy a 
Bőköz négy településén jelen legyen a kultúra, s a falvak egységes stratégiá-
val gondolják tovább a jövőjüket. Az itt élők mindennapjaihoz, szellemi és lelki 
gazdagodásukhoz, hagyományaik megőrzéséhez tartozzék hozzá a művészet 
és a kultúra ezernyi ága. Legyen ez megtartó szövevény, közösségformáló 
erő, amelyet az összefogás tesz még erősebbé. Ehhez a munkához nagy se-
gítséget kaptunk a kormányzattól, amelyet jól használva reméljük, hogy nem 
csak a fesztivál néhány napján telnek meg élettel a falvak. A fesztiválszerve-
zők nevében azt kívánom, hogy az újrakezdés reményével és a viszontlátás 
örömével találkozzunk most és egész évben az Ormánság falvaiban, hogy kö-
zösen álmodjuk tovább a térség jövőjét.

Támogatók:



Szolykóné  
Pfeifer Gabriella

polgármester

Kémes Nagy örömmel adunk ismét otthont a 
Bőköz Fesztiválnak. Izgalommal, sze-
retettel várjuk ismét a közönséget a 
településünkön zajló programokra, 
olyan újdonságokkal, melyek az eddi-
gieknél még gazdagabban, színeseb-
ben mutatják be értékeinket. Örülünk 
annak, hogy az alkotó- és képzőmű-
vészet kincsestárát, változatos kiál-
lításait láthatják nálunk a nézők. Az 
Ormánság nagyszínpadon pedig nép-
szerű, országosan ismert művészek, 
zenekarok gondoskodnak arról, hogy 
az idei fesztivál hangulata is emléke-
zetes maradjon a hozzánk látogatók-
nak. 

Pál Csaba
polgármester

Szaporca Hagyományaink, értékeink, az élő termé-
szet közelsége, épített örökségünk mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy a Bőköz Fesztivál 
szellemiségét képviselve vegyünk részt a 
rendezvényen. A fesztivál alkotó közösséget 
hozott létre a településünkön, átformálta 
az itt élők gondolkodását, megváltoztatta 
az életüket. Mint mindig, a kedvelt Eperfa 
Tájházban várjuk a hozzánk érkezőket, ren-
dezünk kovácsversenyt, tartunk népművé-
szeti bemutatókat, és több meglepetésprog-
rammal kedveskedünk az ideérkezőknek 
a Hétöles-tónál. Kulturális és a táj jellegét 
magában hordozó gasztronómiai kínála-
tunkkal vendégváróan készültünk az idei 
fesztiválra, hogy aki eljön hozzánk, később is 
visszatérjen.   

Bokor Géza
polgármester

Tésenfa A Bőköz Fesztivál és az annak kere-
tében elindult Andrásfalvy Bertalan 
mintaprogram segít nekünk, hogy épí-
tett örökségünket megőrizzük, s hasz-
nosíthassuk gazdátlan ingatlanjainkat. 
Az itt élőknek és a minket választók-
nak megtartóvá, egyre jobban élhető-
vé válik így a település. A rendezvény 
programkínálatának részeként idén 
újdonságként Roma udvarház várja a 
közönséget. Ez a kezdeményezésünk 
bekapcsolódási pontot, megmutatko-
zási lehetőséget jelent a roma közös-
ségnek. Várjuk ide is nagy szeretettel 
a közönséget.  

Németh Tamás
polgármester

Drávacsehi Az „Élő Ormánság program” Drávacsehiben 
biztosítja azt a lehetőséget, hogy látványo-
san, a helyi identitást, a hagyományőrzést 
erősítően mutassuk meg értékeinket. Így 
sikerült felújítanunk az Orbán-házat a falu-
ban. Az átadott épület visszanyerte eredeti 
formáját, amely magán viseli az ormánsági 
népművészet jegyeit. A fesztivál mindig ün-
nep számunkra. Ilyenkor gyakran ellátogat-
nak hozzánk olyanok, akik itt születtek, vagy 
egy ideig itt éltek. Ez adta az ötletet, hogy 
idén az esemény keretében megrendezzük 
a Drávacsehiből elszármazottak napját. Így 
közös lesz az örömünk velük és az ideláto-
gatókkal.  



www.bokozfesztival.hu 
Facebook/bokozfesztival2021 

 A rendezvényen minden program  
ingyenesen látogatható! 

Az egyes előadásokon, koncerteken a nézőtéri helyek  
elfoglalása érkezési sorrendben történik.  Esőnap nincs.

A műsorok, helyszínek, időpontok  
változtatásának jogát fenntartjuk. 

ELSŐSEGÉLYPONT  
Kémesen a nagyszínpad mellett található.

Kérjük vendégeinket az VI. Bőköz fesztivál  
házirendjének betartására.

Minden kedves látogatónknak  
tartalmas szórakozást kívánunk!

Információk:

LE IS ÚT,  
MEG FEL IS ÚT

MEGNYITÓ

08. 27., péntek 16.00
Megnyitja:

Fekete Péter  
a kultúráért felelős államtitkár

Dr. Nagy István 
agrárminiszter 
Nagy Csaba  

a térség országgyűlési képviselője
Dr. Hoppál Péter  

a kulturális alapellátásért miniszteri biztos
Pataki András  

Jászai-díjas rendező, fesztiváligazgató

valamint a polgármesterek
Szolykóné Pfeifer Gabriella  

Pál Csaba, Bokor Géza, Németh Tamás

Zenél:  
Fajkusz Banda
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VI.  Bo’ ’köz fesz t i vál  •  Kémes
FESZTIVÁL KÖZPONT
INFORMÁCIÓ 3   ORMÁNSÁG NAGYSZÍNPAD

A fesztivál ideje alatt 08. 26.  CSÜTÖRTÖK 08. 27.  PÉNTEK

Nádasi Tibor  
Best of Bőköz kiállítása

17.30
Varga Gábor  

Jazz Trió  
koncertje

22.00
Kollmann Gábor 

Quintet 
koncert, vendég:  
Gájer Bálint

Kedves vendégeink!  
Kérdéseikkel, kéréseikkel  

forduljanak munkatársainkhoz, akik 
készséggel állnak rendelkezésükre! 19.00

Tóth Vera Quartet
koncert

Ingyenes programfüzet  
vételi lehetőség.
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3   ORMÁNSÁG NAGYSZÍNPAD

08. 28.  SZOMBAT 08. 29.  VASÁRNAP

15.00
Belvárosi  
Betyárok  

gyerekműsora

10.30
Boka Gábor  

gyerekműsora

17.00
Grappa Jazz koncert

22.00
Flört  

zenekar  
utcabál

19.00
Mystery  

Gang
koncert

VI.  Bo’ ’köz fesz t i vál  •  Kémes

17.00
Párizsi éjszakák 

Stéphanie Schlesser  
és zenekara műsora

15.00
„Ének a konyhából – Jókedvű dalok  

a gasztronómia örömeiről!”

Szarka Gyula  
koncert



REFORMÁTUS  
TEMPLOM

A MŰVELŐDÉS 
HÁZA  VÁCZI-HÁZ

08. 28.  SZOMBAT 08. 27.  PÉNTEK 08. 28.  SZOMBAT

11.00
Camerata Scarbantiensis 
vonószenekar koncertje 

14.30 
Katona Imre - A zuhanás 

második pillanata abszurd játék
A Forrás Színház és a Soproni  

Petőfi Színház előadása.

14 órától 
Helyi ízek 

Ormánsági  
kötött-tészta leves  
készítés, kóstolás  

a helyiekkel közösen.
A fesztivál ideje alatt

Interaktív  
Nemzetiségi Helytörténeti  
Értéktár és Tudásközpont

A fesztivál ideje alatt

Ormánság  
szépségei 

Mánfai György  
pécsi  

fotóművész  
kiállítása

Magyar várak és kastélyok
Kovács Zoltán fotókiállítása

Magyarország fantasztikusan gazdag 
történelemmel bíró tájait tekinthetjük 
meg Kovács Zoltán képein. A pécsi fo-
tográfus utazásai során hazánk legkü-
lönbözőbb szegleteit örökítette meg 
földön, vízen és levegőben.

Az ormánsági  
kovácsoltvas  

kerítések  
Varga Györgyi  
fotókiállítása 

4 5 6

VI.  Bo’ ’köz fesz t i vál  •  Kémes

A fesztivál ideje alatt



TÁJHÁZ KÖNYVTÁR KATOLIKUS 
TEMPLOM

A fesztivál ideje alatt A fesztivál ideje alatt 08. 29.  VASÁRNAP

Ormánsági tradíciók  
bemutatása

helytörténeti kiállítás

Kiss József  
Kémesről elszármazott  

pécsi fotóművész 
fotókiállítása

11.00
Silentio transeo

A XX. század elhallgatott irodalma

Előadja: Molnár Anikó és Papp Attila 
Rendezte: Pataki András (Jászai-díjas)

 Könyvtár előtt:
Soós Tibor  

helyi festőművész kiállítása
(rossz idő esetén a könyvtár

melletti helység)

7 8 9

VI.  Bo’ ’köz fesz t i vál  •  Kémes



VI.  Bo’ ’köz fesz t i vál  •  Szaporca
 HÉTÖLES-TÓ BŐKÖZ NAGYSZÍNPAD

08. 27.  PÉNTEK 08. 28.  SZOMBAT

18.00
Kökényi  Matusek László Táncegyüttes  

műsora

17.00
Cinema Sense Trió műsora

18.00
Fajkusz Banda és  

a Pendelyes Táncegyüttes műsora
20.00

Sinatra My-way
Vastag Tamás és vendégei műsora, 

közreműködik a Studió 11 Ensemble

20.00

Rúzsa Magdi  
koncertje
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VI.  Bo’ ’köz fesz t i vál  •  Szaporca
A MŰVELŐDÉS 
HÁZA

REFORMÁTUS 
TEMPLOM

REFORMÁTUS 
UDVAR

A fesztivál ideje alatt 08. 28.  SZOMBAT A fesztivál ideje alatt

Szatyor Győző kiállítása 
a népművészet mestere, az MMA rendes tagja 

Grafika és fafaragás
„Alkotásaimhoz a döntő indítást és az állan-
dó megújulást a szülőföldem adja. A nép-
művészet és a képzőművészet megismeré-
sének vágya és szeretete arra kötelez, hogy 
munkáimban a hagyományok megőrzése 
és a mai valóság együttesen legyen jelen. 
Alkotó pedagógiával is ezt vállalom és hir-
detem, ugyanis a pedagógiában ott él a 
művészet, és a művészetben mindig ott él a 
pedagógia lehetősége.”  Szatyor Győző

11.00
Silentio transeo

A XX. század elhallgatott irodalma 
Előadja: Molnár Anikó és Papp Attila 
Rendezte: Pataki András (Jászai-díjas)

Van itt hely nálam! 
Pihenő- és megállóhelyeink szokatlan 
és különleges padokkal, lámpaoszlo-
pokkal várják a fáradt vándorokat és 
fesztiválozókat Szaporcán a református 
templom körül! Ezek a padok a pihenés 
mellett a találkozás, a beszélgetés, a 
felfedezés, az interaktív játék és irodal-
mi finomságok helyei is egyben. Mi ott 
leszünk, és reméljük, hogy találkozunk 
egymással – a padoknál, majd az élmé-
nyeket a parókia kis kertjében kávé és 
vers mellett oszthatjuk meg egymással!

15.00
Camerata Scarbantiensis

08. 29.  VASÁRNAP
11.00

Kuzsner Péter
orgonaművész műsora

A fesztivál ideje alatt

Siklósi AMI apró-cseprő népek és 
tanáraik alkotásainak kiállítása

11 12 13



VI.  Bo’ ’köz fesz t i vál  •  Szaporca
    ÖRÖKSÉG-UDVAR  (EPERFA TÁJHÁZ)

A fesztivál ideje alatt

14

Zenei, táncos, kézműves hagyományaink elevenednek meg az Eperfa Tájház udvarán. 
Minden korosztály talál magának tartalmas, izgalmas, értékes elfoglaltságot, programot!

PROGRAMOK:
• népzene • néptánc • népdaltanítás
• bábelőadás, mese
• népi játékok
• helytörténeti kiállítás
• fotó- és viseletkiállítás
• kézműves-foglalkozások
• kosárfonás
• kolompkészítés (Lengyel György  
   kolompkészítő, Nyíregyháza)

• fafaragás - interaktív gyerekfoglalkozás  
   keretében (Kovács Tamás fafaragó, Harkány)

A fesztivál ideje alatt megépül  
a talpas ház templomváltozata 

– sok apró kéz formálja meg, építi meg  
a bőközi talpas templom makettjét.

A 2021-es esztendő kiemelkedő eseménye a  
bőközi kovácstalálkozó 

 – melynek keretében  
szombat 9 óra és vasárnap 14 óra között  
10 kovács 5 gyönyörű padvázat kovácsol,  
melyhez a faragást Szatyor Győző készíti.

Gasztronómia a Hétöles Egyesület szervezésében
palancsinta, limonádé, langalló, túrós béles, töpörtyű



VI.  Bo’ ’köz fesz t i vál  •  Szaporca
SZÍNES ÍZEK 
KISKERTJE

ŐS-DRÁVA  
LÁTOGATÓKÖZPONT

GASTRO  
FILAGÓRIA

A fesztivál ideje alatt A fesztivál ideje alatt A fesztivál ideje alatt

Bőközi ízek kavalkádja!

• Méz- és lekvárkóstolás és -vásár
• Padlizsánkrém és csicseriborsókrém 

kóstolása és vására
• Hagymás-zsíros kenyér, kolbászos 

szendvics, almás és meggyes pite
• Lecsó/babgulyás/töltött káposzta 

(csak délutánonként)
• Frissítő limonádé és bodzaszörp

A Szaporca mellett elhelyezkedő láto-
gatóközpont a Dráva mente természe-
ti értékeit, a vadregényes ártéri világ 
titkait tárja a nagyközönség elé, vala-
mint bemutatja az Ormánság vidékére 
évszázadokon át jellemző, természeti 
erőforrásokon alapuló gazdálkodási 
formákat. A megismerést interaktív ki-
állítás, állattartó major és három külön-
böző tematikájú tanösvény segíti. 

A látogatóközpont belépőjeggyel látogatható!

A találkozási és  
információs pont!  

Helyi és horváth ízek  
Egész nap étel és ital

Délben és kora délután  
jó ebédhez szól a dal...

Grappa Jazz, Kiss Noró  
és sokan mások...

15 16 17

A fesztivál ideje alatt megépül  
a talpas ház templomváltozata 

– sok apró kéz formálja meg, építi meg  
a bőközi talpas templom makettjét.

A 2021-es esztendő kiemelkedő eseménye a  
bőközi kovácstalálkozó 

 – melynek keretében  
szombat 9 óra és vasárnap 14 óra között  
10 kovács 5 gyönyörű padvázat kovácsol,  
melyhez a faragást Szatyor Győző készíti.

Gasztronómia a Hétöles Egyesület szervezésében
palancsinta, limonádé, langalló, túrós béles, töpörtyű



VI.  Bo’ ’köz fesz t i vál  •  Tésenfa
PÁL ZSOLT KULTÚRKERTJE

08. 27.  PÉNTEK 08. 28.  SZOMBAT 08. 29.  VASÁRNAP

17.00
Ziránó Színház  

Pulcinella kertészkedik
című gyermekműsora

15.00
Pendelyes Táncegyüttes 

műsora

15.00
Cinema Sense zenekar 

koncertje

17.00
Belvárosi Betyárok  

gyermekműsora

17.00
Rudán Joe akusztik

koncert

19.00
Kósa Zsolt

előadóest Máté Péter dalaiból

18.30
Horányi Juli 

Youli Trió
koncertje 
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VI.  Bo’ ’köz fesz t i vál  •  Tésenfa
ANYA-LÁNYA 
PORTÉKÁI KÍNAI HÁZ HP-UDVAR

A fesztivál ideje alatt SZOMBAT – VASÁRNAP A fesztivál ideje alatt

Házi készítésű szörpök,  
lekvárok, dzsemek  

és népi ihletésű  
kézműves használati tárgyak  

kóstolással egybekötött vására.

Szombat 13–18, vasárnap 11–17 óra 

Kínai Ház
Tésenfán a „Kínai Házban” a pécsi 
Konfuciusz Intézet munkatársai vár-
ják a kínai kultúra iránt érdeklődőket. 

A keleti hangulatú házban a látogatók 
megismerkedhetnek a  kínai kalligráfi-
ával, pecsétnyomással, kínai teát kós-
tolhatnak, valamint kínai csemegét csi-
pegetve gyakorolhatják az evőpálcika 
használatát.

Kémes és környéke  
akkor és most...

Molnár Zsófia  
helytörténész  

fotókiállítása

08. 28.  SZOMBAT

13.30
„Szántani lehet, de vetni nem muszáj”  

Az ormánsági egykézés történetei  
(1790–1941)

Koloh Gábor 
író,  egyetemi tanár, kutató
könyvbemutatója

19 2120

Megnyitó: szombat 9.30



ROMA-UDVAR

SZOMBAT – VASÁRNAP 08. 28.  SZOMBAT 08. 29.  VASÁRNAP

Egy közösség,  
ahová jó tartozni...

Egész nap roma ételek 
kóstolása, vásárlása,  

helyi ízek  a helyiektől...

14.00
 Laura-Lola  

és a  
GipSydrome

műsora

14.00
A Fajkusz Banda és  

a Pendelyes Táncegyüttes  
műsora

16.00
Fláre Beás koncert

16.00
Kanizsa Csillagai  

koncert

22

VI.  Bo’ ’köz fesz t i vál  •  Tésenfa



ILONA-HÁZ LÁNGOS-HÁZ KÜRTŐSKALÁCS  
BABA NÉNINÉL

A fesztivál ideje alatt A fesztivál ideje alatt A fesztivál ideje alatt

Vida Ilona és alkotótársai 
kiállítása

Lángos a nyár íze....
Hagyományos lángosok, 

ahogy szeretitek!

Forrón a legfinomabb... 
Gyertek, kóstoljátok meg!

Szeretettel várunk mindenkit!

A kürtőskalács 
a parázs fölött forgatott, dorongon sült 
sütemények családjába tartozik. 
A magyar nyelvterületen a kürtőskalács 
egyszerre székely, erdélyi és magyar 
sütemény. Régebben főleg ünnepi al-
kalmakra készítették, de ma már a min-
dennapok részévé vált a fogyasztása.

Baba néninél mennyei az íze!

08. 27. PÉNTEK

18.00
Kövek zenés tanjáték

Molnár Anikó és Papp Attila  
színművészek előadásában

08. 28. SZOMBAT

13.00
Silentio transeo

A XX. század elhallgatott irodalma
Előadja: Molnár Anikó és Papp Attila 
Rendezte: Pataki András (Jászai-díjas)

23 24 25

VI.  Bo’ ’köz fesz t i vál  •  Tésenfa



LEVENDULASZÁRÍTÓ SZÍNPAD

08. 27.  PÉNTEK 08. 28.  SZOMBAT

17.00
Kis Noró akusztik

10.00
Harka Táncegyüttes

13.00
Belvárosi Betyárok  

gyerekműsor
20.00

HayDm Street
koncert

10.30
Németh Tamás polgármester 

ünnepi köszöntője  
A Drávacsehiből elszárma- 
zottak napja alkalmából.

17.00
Tenkes zenekar koncert

19.00
Hellokids koncert

11.30
Kisfaludy Zsófia és  
Domoszlai Sándor   

színművészek  
musicalműsora

26
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LEVENDULA- 
SZÁRÍTÓ SZÍNPAD KÖNYVTÁR ORBÁN-HÁZ

08. 29.  VASÁRNAP 08. 28.  SZOMBAT A fesztivál ideje alatt

15.00
Mecsek Táncegyüttes

előadása

15.00
Kövek 

zenés tanjáték

Molnár Anikó  
és 

Papp Attila  
színművészek előadásában

17.00
Boka Gábor gyerekműsora

„AZ HABA FÖDÉLNEK”
avagy az éghetetlen  

zsindelyfedés..

Történelmi időutazás  
a XVIII. századba,  

kiállítás és foglalkoztató.
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BŐKÖZI HÚSÜZEM BŐKÖZI LEGENDÁS

08. 28.  SZOMBAT PÉNTEK–VASÁRNAP

14.00 és 16.00
Húsüzem látogatás 

“DOKKOLÓ” program
A Bőközi Legendás termékek kóstolása 

 és  árusítása mellett.

Látványfőzés
péntek, vasárnap 14.00  Kisuti Dávid kreatív séf 
szombat 14.00  Eckstein Antal mesterszakács  

(a luxemburgi világbajnokság és a stuttgarti  
olimpia bronzérmese)
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A Bőközi Legendás. A már-
ka három apró dél-baranyai 
falu példaértékű összefo-
gásának az eredménye. 
Szaporca, Tésenfa és Dráva-
csehi célul tűzték ki, hogy a 
helyi emberek tapasztalatá-
ra, természettiszteletére és 
-szeretetére, valamint a sajátos ízvilágra építve létrehozza a 
kistérségre jellemző termékeket, melyek kiváló minőségével 
hangsúlyozza az Ormánság és azon belül is a Bőköz értékeit.
Leporolták a rég elfeledett receptúrákat, fölélesztették a ha-
gyományos termékgyártásra jellemző eljárásokat, és belerak-
ták a bőközi emberek szeretetét és kitartó munkáját. Ennek 
eredményei a Bőközi Legendás termékek.



CSEHI ŐSRÉT BULITRAKTOR

08. 28.  SZOMBAT SZOMBAT–VASÁRNAP

16.00
„A lovak nyelvén”
Hamza Viktória 

 lovasbemutatója

Tésenfa és Drávacsehi között az Eperfa úton
ülőhelyes, pótkocsis traktor  

közlekedik.

Indulás Tésenfáról 11, 13, 15, 17 órakor
vissza Drávacsehiből 12, 14, 16 és 18 órakor.

A Bulitraktort kiskorúak  
csak felnőtt kíséretében vehetik igénybe!

08. 29.  VASÁRNAP

10.00 és 16.00
„A lovak nyelvén”
Hamza Viktória 

 lovasbemutatója
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Megnyitó 
Dr. Nagy István
agrárminiszter

Kollmann Gábor Band koncertje 
vendég Urbán Orsi és Wolf Kati  

Szaporca, Hétöles-tó

Néptáncegyüttesek  
Szaporcán

Rejtő, a megejtő  
Színházi előadás Kémesen

Kopjafaállítás  
Tésenfán

Réteskészítés  
Szaporcán

Pillanatképek az V. Bo"köz fesztiválról 2020-ban



Cimbalom Brothers 
Szaporcán

Szabó Balázs Bandája koncert 
Kémesen

A felújított Orbán-ház  
átadása Drávacsehiben

Atilla Fiai koncert  
Kémesen

Ajándékozás  
a kémesi iskolának

Szatyor Győzőnek,
a népművészet mesterének 

kiállítása Tésenfán

Pillanatképek az V. Bo"köz fesztiválról 2020-ban



KÉMES
1. Le is út, meg fel is út
2. Fesztiválközpont/Információ
3. ORMÁNSÁG NAGYSZÍNPAD
    Elsősegélypont
4. Református templom
5. A Művelődés Háza
6. Váci-áz
7. Tájház
8. Könyvtár
9. Katolikus templom

SZAPORCA
10. HÉTÖLES-TÓ
      BŐKÖZ NAGYSZÍNPAD
11. A Művelődés Háza
12. Református templom
13. Református udvar
14. Örökség-udvar (Eperfa Tájház)
15. Színes ízek kiskertje
16. Ős-Dráva Látogatóközpont
17. Gastro filagória

TÉSENFA
18. PÁL ZSOLTI JAZZ- ÉS 
       KULTÚRKERTJE
19. Anya-lánya portékái
20. Kínai Ház
21. HP-udvar
22. Roma-udvar
23. Ilona-ház
24. Lángosház
25. Kürtöskalács Baba néninél

DRÁVACSEHI
26. LEVENDULA 
       SZÁRÍTÓ SZÍNPAD
27. Könyvtár
28. Orbán-ház
29. Bőközi húsüzem
30. Bőközi Legendás
31. Csehi ősrét
32. Bulitraktor
33. Drávacsehó
34. Kerékpárkölcsönző
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