2016. szeptember 12. hétfő

2016. szeptember 15. csütörtök

13 óra: Seregélyes és az EU: az eddig
nyújtott támogatások gyakorlati, közös
megismerése (sportcsarnok, akadálymentesítés, fejlesztések az erdei iskolában stb.)

13 óra: Grundfoci. Helyszín: Általános
Iskola

PROGRAMOK

15 óra: 20 éves a Baptista Szeretetszolgálat. A jubileumi kiállítást megnyitja
Gál Dávid nemzetközi igazgató, Baptista
Szeretetszolgálat.
A kiállítás szeptember 17-ig tekinthető
meg az iskola emeleti aulájában.
E naptól kezdve tekinthető meg az iskolában a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kiállítása is.
2016. szeptember 13. kedd
12 óra: „A segítség ezer arca” Előadás
a Baptista Szeretetszolgálat tevékenységéről.
Előadó: Kovács Gábor BSZ munkatárs.
Helyszín: Művelődési ház színházterme.
17 óra 30 perc: Madárlátó túra a Dinynyési-fertőn. Túravezető: Fenyvesi László.
A túrára 17 óra 15 perckor autóbusz indul
az iskola parkolójából.
Visszaérkezés kb. 20 óra 30 perckor. A
túrára előzetes bejelentkezés szükséges.
Jelentkezni a 06/22-447-012-es telefonszámon lehet 8-16 óra között.
2016. szeptember 14. szerda
12 óra: Szabó Balázs koncert.
Helyszín: Művelődési ház színházterme.
16 óra 30 perc: Parasztportrék. Tárnok Gyula graﬁkusművész kiállításának
megnyitója. A kiállítást Karkóné Lukácsy
Marianna nyitja meg. Fellép az Élő Ősz
Nyugdíjasklub énekkara. Az énekkart a
Ködmön citerazenekar kíséri.
18 óra: Szironta Csengettyűzenekar
koncertje.
A zenekar előtt orgonán játszik Izinger
Attila művésztanár.
Helyszín: Református templom.

13 óra 30 perc: 7x7 próba kisiskolásoknak.
Helyszín: A falu központja, a falu jeles
épületei.
16 óra: Keresztényüldözés a világban.
Előadó: Mórocz Bora. BSZ munkatárs.
Helyszín: Katolikus templom.
18 óra: „A Természet patikája ősszel is
nyitva áll”
Előadás az ősz gyógynövényeiről gyűjtéséről, felhasználásukról.
Előadó: Sóspataki Ferenc természetgyógyász.
2016. szeptember 16. péntek
9 óra: Bemutatkozik a Rescue 24 Nemzetközi Speciális Mentőcsapat.
Munkájukat bemutatja: Pavelcze László
vészhelyzet kezelési igazgató.
Helyszín: Iskola udvara
12 óra 30 perc: Faluismereti verseny
indítása

hajómodell bemutató, íjászat, lovaglás,
kempo bemutató, falmászás, kenuzás, és
még sok mozgásra serkentő lehetőség.
Helyszín: Általános iskola.
9 óra: Szabadfogású festőverseny.
Helyszín: Általános iskola és a falu
területe. Várjuk az ecsettel ügyesen bánó
festőket. Vásznat biztosítunk. Jelentkezni
a 06/ 22-447-012-es telefonszámon lehet
munkanapokon 8-16 óra között.
9 óra: Termelői és kirakodóvásár.
Helyszín: a Polgármesteri Hivatal
előtti tér
19 óra: „Ádám és Éva” stand up comedy
a férﬁ és a nő kapcsolatáról 14-102 éves
korosztály részére.
Előadó: Benedek Zalán.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal.
A darab megtekintésére előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezni a 06/22447-012-es telefonszámon lehet munkanapokon 8-16 óra között.
Péntek délután (13 – 17óra) és szombat
délelőtt (9 – 12óra) nyitva tartó kiállítások:
Tájház, Értéktárház.
2016. szeptember 18. vasárnap

14 óra: „Lúdas Matyi” az általános iskolások részére
17 óra: „Rómeó és Júlia” színi előadás.
Helyszín: Általános iskola aulája.
A darab megtekintésére előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezni a 06/22447-012-es telefonszámon lehet munkanapokon 8-16 óra között.
19 óra: Boka és a Klikk zenekar koncertje
„Ha beindul végre, reggel vagy éjjel, hangosan dübörög a Rock and Roll!”
Helyszín: Művelődési ház előtti tér
2016. szeptember 17. szombat
9 - 16 óra: Megyei Sportnap.
Változatos sportprogramok, veterán
motorok és kerékpárok, repülő és

9 óra: Közös istentisztelet
Helyszín: Református templom.
10 óra 30 perc: Alternatív energia – a
jövő energiája – napelemek működésének ismertetése és kapcsolódó beszélgetés Európa és a tagországok jövőjéről
nemcsak „zöld” értelemben
12 óra 30 perc: Közös ebéd.
Partnerségi kerekasztal-beszélgetés a
nyilvánosság részére.
Helyszín: Művelődési ház.
15 óra: Kézműves foglalkozások a hagyományőrzés szellemében
Népi mesterek bemutatói és bemutatkozásai.
Helyszín: Művelődési ház.

A belépés a rendezvény teljes hossza alatt ingyenes!

