November 10 – 25.
Festmény kiállítás és vásár a Közösségi Házban.

November 24. 18.00 órától
Erzsébet – Katalin nap a Közösségi Házban.
Fellépnek: Sülyi Károly, Rákóczifalvi citerazenekar, Rozmaring dalkör

Szeptember 29. szombat
Tájház szentelő
Szent Mihály napján szeptember 29-én szenteljük fel a Tájházat. Az eseményre és az ahhoz
kapcsolódó rendezvényre 17.00 órától kerül sor.
Mivel Mihály nap a mezőgazdasági
területeken fontos nap volt, hiszen ekkor
hajtották be az állatokat a mezőkről, és
ekkor számoltak el a pásztorok is. A
következő évi munkákhoz is ekkor
szerződtették az embereket.
Köszöntsük hát együtt a falu Mihály nevű
lakóit a felszentelt Tájházban.
Közreműködnek:
- Kőteleki Általános Iskola diákjai
- Rozmaring dalkör

20.00 órától Bál zenél a Szmetena zenekar
23.00 órakor Tombola

December 1 – 16.
Kézimunka kiállítás a Közösségi Házban.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik kézimunkáikat szívesen bemutatnák egy kiállítás keretében.
Ez lehet horgolt, hímzett, gobelin, szövött kézimunka, esetleg egyéb pl. fafaragás…stb
Jelentkezni lehet: Budai Arankánál
Tel: 70- 545-5225
Személyesen: 17 óra után , Petőfi út 3., vagy csüt., péntek, szombat,
Vasárnap a Tájházban

December 2. vasárnap
Advent első vasárnapja. Mindenkit szeretettel várunk, aki az Önkormányzat előtti fenyőfa,
valamint a Tájház díszítésében segédkezni szeretne / tud.

December 5. szerda
15.00 órától

Mindenkit szeretettel várunk egy pohár forralt borra, vagy teára, kinek-kinek ízlése szerint.
Lesz zsíros kenyér lilahagymával, hogy éhen ne maradjunk, és egy jó beszélgetés, hogy
kellemesen teljen az egyre hosszabbodó este.
Mindenkit arra kérünk, hogy 1 db bögrét hozzon magával a rendezvényre ( hogy legyen miből
elfogyasztani a teát, vagy éppen a forralt bort ). Köszönjük.

Október 23. kedd
17.00

Ünnepi megemlékezés
az 1956-os eseményekről
a Szent István téren

„ MI VAN A ZSÁKOMBAN ?” Vidám zenés gyermekelőadás a Közösségi
Házban .
A műsorra a gyerekeket az iskolából a tanárok, az óvodából pedig az óvónők
illetve gondozók kísérik át.
A Mikulás is jelezte érkezését, de ez persze titok..!

December 15 – 16.
Méz kiállítás és vásár.
Várjuk a helyi és környékbeli méhészek jelentkezését a 70 -545-5225 telefonon Budai Arankánál.
Kapcsolódó program: mézes kalács díszítés.
Recept csere-bere ( hagyományos karácsonyi étel és sütemény
receptek ).

December 23. vasárnap
17.00 órától Köszöntsük együtt a Karácsonyt a Tájháznál !
Betlehemes játékot mutatnak be az általános iskolások
Mindenkit szeretettel várunk egy bögre forralt borra, egy kis sült almára,
Illetve sült gesztenyére, vagy egy pohár teára.

