
2016. október 22-23.

Korabeli étkek kóstolója a Pékek udvarában
A reformáció dallamai - koncert, zenehallgatás, közös éneklés
Kézmívesség - Erdélyi festett kazettás mennyezetek motívumkincse

- foltvarrás - hímzés - gyertyamártás
Előadás a reformáció előestéjén történt Európai és Magyarországi

eseményekről
Éjszakai filmklub

„Reformáció a végeken”

A reformáció 500. évfordulójára emlékezve
várunk szeretettel a

Kemencés Tanyán



„Reformáció a végeken”
2016. október 22-23.

A reformáció 500. évfordulójára emlékezve kétnapos
programra várunk szeretettel aKemencés Tanyán .

(Kétsoprony, Tanya 543. - a 44-es főút 108.9 km,
GPS: 46°43'03.7"N 20°55'55.5"E / 46.717705, 20.932088)

A reformáció közös örökségünk, melynek nélkülözhet-
etlen eleme a megújulás. A reformáció 2017-es ju-
bileuma arra keresi a választ: milyen szerepet játszanak
a reformáció értékei a mai korban? Hogyan tudunk
belőlük meríteni?

Már 2016-ban izgalmas párbeszédre hívunk: fedezzük
fel együtt a reformáció értékeit a mában!

Szervező:
Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület

További közreműködők:
BékéscsabaiY's Men Klub

Pont Mi Közhasznú Egyesület
Békéscsabai Evangélikus Egyházközség

Támogatónk:
Emberi Erőforrások Minisztériuma



Vasárnap
09.00 Zenés kezdés, közös beéneklés, énektanulás

1 0.00 Ökumenikus áhítat (Kondor Péter, esperes, Békéscsabai
Evangélikus Egyházközség)

11.00 Szünet - Kemencében sült rétesek kóstolója

1 1 .30 Előadás: "Reformáció a végeken"(Kiss Emil
egyháztörténész)

A gyerekeknek:
- Gyertyakészítés (Korcsok János népi fafaragóművész)

1 3.00 Közös ebéd . (Fácánleves és töltött káposzta, XVI I . sz-i
receptek alapján)

Szombat
1 4.00 Kézműves programok
- „Kazettás mennyezetek motívumkincse” festés fa-lapokra.

(Gerlai Ferencné népi fafaragóművész)
- Kékfestő tárgyak készítése varrással (Mohácsi Mártonné foltvarró)
- Gyertyakészítés (Korcsok János népi fafaragóművész)

1 6.00 Énektanulás (Lázár Attila zeneszerző vezetésével)

1 6.30 Előadás: "A reformáció előestéjén" (Kiss Emil egyháztörténész)

1 7.30 Vacsora:
Pékek udvara – Sütés a kemencében, reformáció korabeli étkek

műhelye – vadsült és rozskenyér, gyümölcsös kalács és rétes
(Kocsor Ágnes, Horváth Sándor, Petrovszki Éva)

1 8.30 Koncert (Lázár Attila)

1 9.30 Éjszakai programok:
- „Az ég mennyezeti” - Erdélyi festett kazettás református

templomok.
Vetítés

- Luther (fi lm)




