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Tisztelt Hölgyem / Uram!
Kedves Barátunk!
Már 22. alkalommal adunk hírt a sajátos kiskőrösi szilveszter lehetőségéről.
Napjainkban nagy dolog, ha egy hagyomány átlépi az évtizedes életkort. A rendezvény ebben
az évben is a város legelegánsabb vendéglátó helyén, a Szarvas Fogadóban lesz. A szokásos
elemekre változatlanul számíthatnak az érdeklődők. A Magyarország területén 2018. január
1-jén született gyermekek megkapják a város ajándékát, a nevükre szóló Petőfi-kötetet. Lesz
színházi előadás, kiállítás és gasztronómiai különlegesség. Ebben az évben a szilveszteri
rendezvény Petőfi Sándor, családja és mások (költői) barátságára koncentrál. A finomságok
korabeli szakácskönyvek alapján készülnek.
A kulturális programok mellett autentikus zenéről a Kóborzengő Együttes gondoskodik.
A „Szilveszter Társulat” népszerűségének köszönhetően nagy az érdeklődés a színházi
előadásra. A szilveszteri rendezvényünkre érkező vendégeink számára a darab kezdetéig
foglaljuk a helyeket.
Az előadás után a rendezvény a vacsorával folytatódik. Az éjszakai megemlékezés és
zarándokút különlegessége, hogy az eredeti keresztelési anyakönyvet a felújított evangélikus
templomban tekinthetjük meg.
A részvételi feltételek az előző évivel megegyeznek.
A Petőfi-féle kávélikőr, a vacsora és a fogásokhoz ajánlott borok (a Boranal Kft. ismert
borai), az éjféli pezsgő és a hajnali étkezés része a menünek, ezen felül a vendégek saját
költségükre rendelhetnek az étterem kínálatából.
A Petőfi-szilvesztert 22. alkalommal rendezzük meg ebben a formában, szeretettel küldjük
Önnek a tájékoztatót, és ha úgy gondolja, hogy ismét velünk lenne, szívesen látjuk.
A részletes programot és a részvételi feltételeket mellékeljük.
Felhívjuk a kedves érdeklődők figyelmét, hogy a nagy érdeklődés és előzetes
bejelentkezések miatt a részvételi díj átutalása előtt érdeklődjenek a mellékletben
közölt elérhetőségeken, mert előfordulhat, hogy a limitált létszám a határidő előtt
betelik.
A rendezők nevében tisztelettel
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Előzetes programunk 2018. december 31-re a következő:
A szervezők fenntartják a jogot, hogy a keretlétszám elérése esetén a jelentkezést nem
fogadják. Kérjük az érdeklődőket, mindenképpen egyeztessék részvételi szándékukat a
múzeumi elérhetőségen.
A Petőfi-kötetek átadása ebben az évben is a művelődési házban lesz az előadás
főpróbája előtt.
(Azok az egyéves gyermekek kapnak kötetet, akik ebben az évben a költő születésnapján,
január elsején születtek Magyarországon.)
Természetesen minden érdeklődő részt vehet a programon, de a szilveszteri vendégek részére
az esti előadásra biztosítjuk a jegyet.
vendégvárás 15 órától
16. 00 órakor Kiállítás a múzeumban
Megnyitja: Dr. Feledy Balázs művészettörténész, művészeti író
17. 30 órakor Színházi előadás
Csiky Gergely: A kaviár
Rendező: Supka Éva
Játsszák a kiskőrösi felnőttek, a „Szilveszter Társulat”.
Helyszín: művelődési központ
20 órakor vacsora
Helyszín : Szarvas Fogadó , Kiskőrös Petőfi tér 17.
Vacsora:
Köszöntő: Petőfi-féle kávélikőrrel
előétel
leves
Svédasztalos fő ételek (Több évfordulós családtag és kortárs kedvenc étele kerülhet
így a tányérunkra)
Petőfi torta
Egy pohár pezsgő, kávé és egy üveg ásványvíz velejárója a szilveszteri menünek

Vacsora után tánc, beszélgetés.
Éjfélvárás, pezsgős köszöntő: Domonyi László polgármester
0.30 órakor

Megemlékezés a szülőház előtt
Szavalat: Nagy Zoltán
Emlékbeszéd:
Prof. Dr. Csikány Tamás hadtörténész
Domonyi László polgármester serleges fogadalomtétele
Koszorúzás

01. 20 órakor Fáklyás zarándokút az evangélikus templomba, ahol Lupták György
püspökhelyettes évkezdő áldása után megtekinthető az eredeti
keresztelési anyakönyv Kb. 02. 00-tól hajnali finomság majd tánc,
beszélgetés reggelig

Újévkor minden korgó gyomorral ébredő kedves vendéget egy kis virslivel, kávéval, teával és
kedves szóval várunk a múzeumba. Korábbi vendégeinket visszavárjuk, az újakat régi
ismerősként fogadjuk.
A vacsora költségét 7500 Ft/fő átutalással a Zöld Zsolt 10205000-10099582-00000000
számlaszámára, kell fizetni. (Kérjük, hogy a közleményben jelezzék: Petőfi-szilveszter, név,
fő)
Jelentkezni 2018. december 12-ig beérkezően lehet a múzeum honlapjáról letölthető
jelentkezési lappal.
A jelentkezési lapot és a vacsoraköltség befizetését igazoló szelvény másolatát a múzeum
címére kell elektronikus úton eljuttatni a petofimuzeum@koroskabel.hu e-mail címre. A
meghívókat és a vacsorajegyeket a jelentkezőknek dec. 17-én postázzuk, ezért kérjük, hogy
pontos címet és elérhetőséget is jelöljenek meg. Kérjük, hogy az ültető kártyák elkészítéséhez
írják meg a résztvevők teljes nevét is.
A szervezők szállással nem foglalkoznak, ezt ki-ki rendezze magának az internetes
lehetőségekből. A Szarvas Fogadóban is van szálláslehetőség. (Tel: 06 20 9141561).
Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel forduljanak a múzeum munkatársaihoz!
Tel./Fax: 06/78/312-566, 06204574006 E-mail: petofimuzeum@koroskabel.hu
Programunkat és intézményünket az interneten is megtalálja: www.petofimuzeum.hu.
Jelentkezni elektronikusan is lehet, de a részvétel akkor válik érvényessé, ha a múzeum email címére megérkezett a befizetést igazoló bizonylat másolata. Ha december 8. után
szeretne utalni, előtte feltétlenül kérdezzen rá telefonon, hogy van-e még hely .
Kérjük, hogy a meghívóhoz csatolt vacsorakártyát is hozza magával, az étteremben kérni
fogják.
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JELENTKEZÉSI LAP
A 2018. december 31-i kiskőrösi
PETŐFI – SZILVESZTEREN
részt kívánok venni
Hozzátartozóimmal, barátaimmal………….fő
részvételét bejelentem.
A vacsorát ……… fő részére 7500Ft/fő megrendelem
A fenti megrendelés alapján étkezésre ……….Ft-ot
befizettem, a csekkszelvény, átutalás bizonylatát (másolatát) eljuttattam a múzeum e-mail
címére.
(A jelentkezők nevét az ültetési kártyák miatt külön kérjük.)

…………………….., 2018. …………………………

Olvasható aláírás:

……………………………………..

Levelezésicím: ……………………………………..
………………………………………
Telefon: ……………….............
A résztvevők neve:

