Csíkmenasági vendégek programja és
SzékelyKapu avatás Felcsúton
2012. 08. 15- 08 .21.
08.15. szerda:
A vendégek érkezése a délutáni órákban az Orvosi rendelő és Könyvtár előtti közpark
parkolójába, vendégek fogadása, programtájékoztatók kiosztása, sütemény és ital
kínálása, vacsora a vendéglátó családoknál.

08.16. csütörtök:
Reggeli a vendéglátóknál, majd utazás Balatonra, Siófokra, ahol séta és fürdőzés,
ebéd a környékbeli étteremben, vacsora a vendéglátóknál
(rossz idő esetén kirándulás Székesfehérvárra, Szent István, államalapító királyunkkal
kapcsolatos történelmi emlékhelyek megtekintése)

08.17. péntek:
Reggeli a családoknál, szabad program a vendéglátókkal, érdeklődés szerint 10.00
órakor megtekinthető a helyi kézművesek kiállítása az Önkormányzat Körjegyzőségi
Hivatalának tanácstermében, este közös zenés vacsora a Sportcsarnokban.

08.18 szombat:
Reggeli és ebéd a családoknál.

15. 00 Székely Kapu avatása és felszentelése:
Magyar himnusz eléneklése
Mészáros Lőrinc Felcsút Község Polgármesterének nyitó
beszéde
Tessely Zoltán Országgyűlési Képviselő és Bicske Város
Polgármesterének ünnepi beszéde
Varga Imre Plébános Úr felszenteli a Kaput
Kolozsvári -Kiss János és Jánosné Református Lelkipásztorok
megáldják a Kaput
György József Csíkmenaság település Polgármesterének
beszéde

A Kapu felavatása, szalag átvágás (György József és Mészáros
Lőrinc polgármesterek, valamint Tessely Zoltán országgyűlési
képviselő és polgármester közreműködésével )
Kastély Óvoda műsora, Endresz György Általános Iskola
jelenlegi és volt diákjainak előadása
Székely himnusz eléneklése
A helyszínen helyi kézművesek árulják termékeiket, és büfé is üzemel.
-

-

20. 00 Batyus Búcsú bál a Sportcsarnokban, ahol a talpalávalót Vörös
Misi Duója húzza!
A helyszínen büfé is működik!
20. 30-tól fellépések:
- Csíkmenasági Hagyományőrző Csoport
- Felcsút-Alcsút Fiatal Néptáncosai
- Csutkácska Tánccsoport
- Felcsúti Majourette Csoport
- Vértes- Lovas baranta csoport
- Felcsúti Asszonyklub
Mulatozás, amíg a jókedv tart

08.19. vasárnap:
Reggeli a vendéglátóknál.
- 9. 30 Szentmise a Római Katolikus Templomban.
Ebéd a vendéglátóknál.
- 15. 30 Közös szórakozás a vendéglátók kíséretével Alcsútdobozon, a Sportpályán,
ahol közös vacsora, Csíkmenasági Hagyományörző Csoport fellépése és
táncmulatság lesz.

08.20. hétfő:
Reggeli és vacsora a családoknál.
- 10. 00 ünnepi istentisztelet a Református Templomban, megemlékezés Szt. István
államalapító királyunkról, és az újkenyér megszentelése.
Ebéd a vendéglátóknál.
- 18. 00 óra körül indulás Budapestre, a tűzijáték megtekintése.

08.21. kedd:
Találkozó a reggeli órákban és indulás vissza Csíkmenaságra.

