Látogassa meg a szőregi rózsatő hazáját,
a Tisza-Maros szögét!

Szőregi Rózsaünnep
Szőreg · 2015. június 19–21.
Nézze meg nevezetességeinket és
NYERJEN szállást vagy rózsatöveket!

RÓZSAFAJTÁK BEMUTATÁSA
LÁTOGATÁS A RÓZSAFÖLDEKEN
FELDÍSZÍTETT KOCSIK VONULÁSA
TÖBB MINT EGY TUCATNYI HELYSZÍN
K

KIÁLLÍTÁSOK, KULTURÁLIS ESEMÉNYE

RÓZSA FÉLMARATON

ESTI KONCERTEK, RÓZSAFUTAM
ASZIGET ■ ÚJSZENTIVÁN
SZEGED-SZŐREG ■ DESZK ■ KÜBEKHÁZA ■ TISZ
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Szőregi Rózsaünnep
Szőreg · 2015. június 19–21.
Kedves Látogatónk!
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a XVII. Szőregi Rózsaünnepre, 2015. június 19-21 között.
Az idei Rózsaünnep a megszokottnál is többet kínál. Természetesen
most sem maradnak el a látványos programok: felvonulnak a rózsával díszített kocsik, megtekinthetők a rózsafajták és kompozíciók, mindenkit várnak az ünneplőbe öltözött, rózsakoszorús szőregi
lányok és a helyszínen látogatható az a rózsaföld is, ahol a munka
folyik, azaz ahol az Európai Unió által oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott híres szőregi rózsatövet termesztik.
Az egész napos, gazdag programot minden este koncert zárja.
Ami pedig újdonság: Szeged-Szőreg és a körülötte fekvő települések, Deszk, Kübekháza, Tiszasziget és Újszentiván nevezetességeinek, történelmi-kulturális értékeinek, gazdag néprajzának
bemutatása. Ugyancsak az idén először rendezzük meg a Rózsa
Félmaratont és a Rózsafutamot. Szakmai napon mutatjuk be az érdeklődő települések főkertészeinek és polgármestereinek a rózsanemesítés legújabb irányzatait, különös tekintettel a rózsa használhatóságára a közterületek díszítésében.
A szőregi rózsatő hazája jól megközelíthető a legkülönbözőbb
igényű látogatók számára. A közutak mellett jól kiépített kerékpárutakon is el lehet jutni szinte minden településre, sőt a szomszédos Szerbiába is. Szállást is találhat mindenki, a hátizsákos turista
és a kényelmes szállodát kedvelő egyaránt.
Látogasson el a XVII. Rózsaünnepre és nevezzen be egy sorsolásra, amelynek fő díja szállodai elhelyezés az Art Hotel Szegedben,
két fő részére, két éjszakára és számos résztvevő nyer 5-10 darab
szőregi rózsatövet őszi szállítással.
Szeretettel látják Önöket a XVII. Rózsaünnepen:
Dr. Botka László
Szeged MJV polgármestere, fővédnök,

Dr. Ujhelyi István

Szabó Sándor

európai parlamenti képviselő,
a Közlekedés és Turizmus
Bizottság alelnöke, védnök

a Csongrád megyei 1. számú
országos választókerület parlamenti
képviselője, védnök

és azok a szeged-szőregi, deszki, kübekházi, tiszaszigeti és újszentiváni lakosok, akik mindent megtesznek azért, hogy Ön jól érezze
magát nálunk!
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