
 

 
 

 

  

A Szivárvány Művészeti Alapítvány 

szeretettel meghívja Önt és családját, barátait, ismerőseit 
 

SZENTESI HAGYOMÁNYŐRZŐ ADVENT 
(gasztronómiai és művészeti vásár) 

 
elnevezésű rendezvényére 

 
 
A rendezvény időpontja:          2013. december 16-23. 
  naponta 10.00 – 18.00 óráig 
 
Helyszíne:           Művészetek Háza (Gólyás ház) 
  6600 Szentes, Petőfi u. 4.  
   
A vásárba látogatók  gasztronómiai különlegességekből, kézműves és művészeti 
termékekből válogathatnak és részesei lehetnek a karácsony hangulatát idéző  
programoknak. 
   
Programok:  

2013. 12. 16. (hétfő)  

Hagyományőrző gyermek- 
és felnőtt kézműves 
programok 

Gasztronómiai bemutatók Interaktív előadások, 
bemutatók 

Madarak a 
képzőművészetben 

 festés 
 gyékényből madár 

készítés 

Így készül a kézműves 
kecskesajt (bemutatkozik a 
ZIGI kecskesajt készítő 
manufaktúra) 

„Nagyanyáink pogácsája” – 
kecskesajtos pogácsa 
készítése és kóstolója 

Mézeskalács sütés és 
kóstoló 

Díszmadarak a lakásban,  

díszmadár bemutató 

 

 

 



 

 
 

 

  

2013. 12. 17. (kedd) 

Hagyományőrző gyermek- 
és felnőtt kézműves 
programok 

Gasztronómiai bemutatók Interaktív előadások, 
bemutatók 

Növényszobrászat 

Karácsonyi díszgyertya 
készítése 

 

Marcipán szaloncukor 
készítés 

Teaház 

Csongrádi borok  kóstolója 

Mézeskalács sütés 

Bemutatkozik a „Bakos 
Marcipán Manufaktúra” 
Budapestről 

Gyógyteáink, gyógyító 
növényeink. 

 

2013. 12. 18. (szerda) 

Hagyományőrző gyermek- 
és felnőtt kézműves 
programok 

Gasztronómiai bemutatók Interaktív előadások, 
bemutatók 

Karácsonyi díszgyertya 
készítése mártással és 
öntéssel, díszítés 
természetes anyagokkal, 
préselt virágokkal 

 

Kürtős kalács készítés 

Mézkóstoló 

Teljes kiőrlésű lisztből sós 
sütemény készítése és 
kóstolója. 

„Élőkert – élőház” – az 
esővíz hasznosítása (Kakuk 
Attila előadása elsősorban 
felnőtteknek) 

Biotermesztés és 
konzerválás – egészséges 
élelmiszerek előállítása és 
bemutatója (Kakuk Attila 
előadása) 

2013. 12. 19. (csütörtök) 

Hagyományőrző gyermek- 
és felnőtt kézműves 
programok 

Gasztronómiai bemutatók Interaktív előadások, 
bemutatók 

Növényszobrászat 

Karácsonyi dekoráció 
készítése: nagyméretű 
gyékény csillagok és 
betlehem 

 

Teaház 

Forralt  borok  kóstolója 

Grillázs készítés és díszítés 

 

Gyógyteáink, gyógyító 
növényeink. 

Újra felfedezett 
ínyencségek: a grillázs 



 

 
 

 

  

2013. 12. 20. (péntek) 

Hagyományőrző gyermek- 
és felnőtt kézműves 
programok 

Gasztronómiai bemutatók Interaktív előadások, 
bemutatók 

Karácsonyfadísz készítése 
(szalmacsillag, 
szalmagömb) 

Ásványvizsgálat 

 

Teaház 

Csongrádi borok  kóstolója 

Levendulás sütemény 
készítése és kóstolója 

Gyógyteáink, gyógyító 
növényeink. 

Gyógyító kövek 

2013. 12. 21. (szombat) 

Hagyományőrző gyermek- 
és felnőtt kézműves 
programok 

Gasztronómiai bemutatók Interaktív előadások, 
bemutatók 

Karácsonyfadísz készítése 
(szalmacsillag, 
szalmagömb) 

Tiffany csodák: karácsonyi 
angyalkák készítése 

Karácsonyi kopogtató 
(ajtódísz) készítése 
természetes anyagokból, 
hagyományos kézműves 
technikával 

 

Vajdasági mézbor kóstoló 

Gibannyica (szerb 
karácsonyi rétes) és csevap 
készítése és kóstolója 

Nemzetközi karácsonyi 
gasztronómia: 
bemutatkozik Kishegyes 
község Szerbiából 

Gyógyító kövek 

2013. 22. (vasárnap) 

Hagyományőrző gyermek- 
és felnőtt kézműves 
programok 

Gasztronómiai bemutatók Interaktív előadások, 
bemutatók 

Karácsonyi mécses 
készítése korongozással és 
más kézműves technikával 

Teaház 

Mézbor kóstoló 

Mézeskalács készítése és 

Lelki felkészülés a 
karácsonyra 



 

 
 

 

  

kóstolója 

Karácsonyi fonott kalács 
készítése és kóstolója 

2013. 12. 23. (hétfő) 

Hagyományőrző gyermek- 
és felnőtt kézműves 
programok 

Gasztronómiai bemutatók Interaktív előadások, 
bemutatók 

Nemezcsengő készítése Teaház 

Forralt borok  kóstolója 

Tönkölylisztből 
kecskesajtos, joghurtos 
pogácsa készítése 

Szövés bemutató 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

 
Rendezvényünkön bemutatkozik az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület  
LEADER Helyi Akciócsoport a rendezvény fő támogatójának képviseletében. 
 
 
  
      Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért  
        Alapítvány 


