
MEGHÍVÓ

A Mentálhigiénés Műhely karácsonyváró rendezvénye
2019. december 09-12. és 16-19-ig 

Szabadtéri programok a Garay téren naponta 16.30 órától

Dec. 9. hétfő            „Adventivvárakozvás”áiaiSzekszvárd ioopi n ioaoop kssiSzakkéiző isskopa iG nnváz sniésiAMsi
d vákja nakiepő advásvában
Ai„Se íosiRajoan!”áiHváorványosiHepyzeoűekéroiApaiíovványizenésinűsora

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÉnekek inondókvákik cs knek ina yoknakiaiVváros iBöpcső deik s yerneknevepő  iepő advásvában
„Jézssiszüpeoése”ái-iained na iMednanókiMűvészeti soioroiszínjváoéka
„Aiszereoeoihan ja ”áiovádasnéiZpanvápiAn kóikarvácsonyvváróihan fürdő je

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii„Vvárjskiaikarvácsonyo!”ái-iováncosiadvenoiaiSzekszvárd iMoz vásnűvészetiSoúd óvap


Dec. 10. keddőiiiiiiiiiiiAiharc iRoznar n iDapköriadventinűsora
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiAiSzekszvárd iMa yarnóoaiopsbi„Aik siJézssine szüpeoet!”áicínűiösszeváppíovása
                                     AiMESZiDanceikarvácsonyvváróiepő advása
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii„Vvárjskiaikarvácsonyo!”ái-iováncosiadvenoiaiSzekszvárd iMoz vásnűvészetiSoúd óvap

snoeraktviadventizsnbaiSvá  ispd kóivezeoésévep


Dec. 11. szerdaőiiiiiiii„Adventikészüpő dés”áiaiSzenoiJózsefioaoop kssisskopaiÉnekkaraiepő advásvában

„Szereoetep”ái-iaiSzekszvárd iSzakkéizés i enorsniAdyiEndreiSzakkéiző isskopvájaiésiooppé  snai
zenebarváoa nakidaposiünneivvárvása
AiTopnaiMe ye iGyernekvédepn ioözionoiésiTEGYESZisV.iszvánúiGyernekothoni Hő  yész)i
pakó nakinűsora
„Aiversen izenéniváoiaipépek  ”ái-iai„ s znaz aiApaiíovványiaijövő ií éreoesi yerneke éro”áiésiai
Szekszvárd is.iBépaiG nnváz sniadventiköszönoő jei
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Dec. 12. csütörtökő ZsnbaioarvácsonyiSvá  ispd kóivezeoésévep
„T hainoči-i sendesiéj”ái-ihorvváoikarvácsony iénekekeoiadiepő iaiDsšen c iHorvváoiGyernekénekkari
 Dssnok)i

iiii „Szópiaiszív”áiP noériZsopoiünnei iénekes-  ovárosinűsorai VakokiésiGyen énpváoókiTopnaiMe ye i
E yesüpeoe)
„Aiszereoeoihan ja ”áiovádasnéiZpanvápiAn kóikarvácsonyvváróihan fürdő je
„Bűvösiéj”ái-iaiTücsökiZenésiSzíniadiszóp sová nakinűsora
„Lscainai iepő zeoes”ái-iazisber caniTvánce yesüpeoiboszorkványováncai Fpashnob)
Kutyás játszóház a Csiga-Biga Alapítvány terápiás kutyái és önkéntesei
közreműködésével 16.30 órától


Dec. 16. hétfő „oarvácsony iversek iénekek”ái-iaiSzekszvárd iBakaissovvániÁpoapvánosisskopaiünnei inűsora

BeopehenesijváoékiaiSzenoiJózsefioaoop kssiÁpoapvánosisskopaiepő advásvában
Azisber caniTvánce yesüpeoiadventibensoaoója
oarvácsony iHooisroni FsTTiLesziSioroe yesüpeo)
„Bűvösiéj”ái-iaiTücsökiZenésiSzíniadiszóp sová nakinűsora
„Vvárjskiaikarvácsonyo!”ái-iováncosiadvenoiaiSzekszvárd iMoz vásnűvészetiSoúd óvap


Dec. 17. keddő „ onen ssioarvácsony”ái-iai onen ssiÁpoapvánosisskopaiadventibensoaoója

„oarvácsonyiünneién”ái-iaiSzívküpd iDapköriésiMappernéiV rvány iP roskaiepő advása
„Versekiésiénekekikarvácsonyra”ái-iaiTopnaiMe ye iGyernekvédepn ioözionoiésiTEGYESZi
1.iszvánúiGyernekothonipakó nakiösszeváppíovása
„oarvácsony iszereoeo”ái-iaiTopnaiMe ye iGyernekvédepn ioözionoiésiTEGYESZi3.iszvánúi
Gyernekothoni Fadd)ipakó nakipépeknepe íoő je

ő „Szepekiszvárnyván”ái-iaiTopnaiMe ye iGyernekvédepn ioözionoiésiTEGYESZi8.iszvánúi
Gyernekothonipakó nakiésiazisppyésiGyspaioönyvovári yernekikönyvovárosa nakiadventinűsora
Lépekovánci–iÜnneiekreihan opódvásiaiZsnbaiGopddap


Dec. 18. szerdaő Adventinoz vásiecekiazisber caniTvánce yesüpetep

„Bűvösiéj”ái-iaiTücsökiZenésiSzíniadiszóp sová nakinűsora
„oarvácsonyraivvárva”áiadventinéiénekekeoiadiepő iai„Marokny iSzékepyiNéidapkör”ái
 Bskov na iSzékepyekiSzekszvárd iE yesüpeoe)
„oarvácsony insptksptie yvepe ”ái-iaiMa yarorszvá  iNéneoiSzínhvázi DBU)izenésinűsora
„Aiszereoeoihan ja ”ái-iovádasnéiZpanvápiAn kóikarvácsonyvváróihan fürdő je


Dec. 19. csütörtökő „Aiszívekiszabója”áicínűiversesineseiaiPop iidrvánacsoioroiepő advásvában

„oarvácsonyiszóban idapban ifsrspyvávap ipépekkep”ái-iBo nvári ec pinűsora
Adventinoz vásiercekiazisber caniTvánce yesüpetep
AiTücsökiZenésiSzíniadiszóp sová nakizváróikonceroje iközbeniazian yappvánciüzeneoe nekié bei
küpdéseipsfikkap


December 9-19-ig a programok alat 16.30-18.00 óráig a Garay téren:

*Angyallánc készítése az Eszterlánc Alapítvány közreműködésével

*A kicsik és nagyok találkozhatnak a Mikulással
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Beltéri programok 

*Meghit advent beszélgetések kiscsoportokban a Mentálhigiénés Műhely 
Őszinte Szó konzultációs szobájában dec. 16-19-ig naponta 17 órától


*ÉSZE programok a Tolna Megyei Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztályán 

December 10. keddő 15.00 óra
A „Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány Karácsonyi zenés műsora

December 12. csütörtökő 18.00 óra
„Ifj Szív” Magyarországi Német Nemzetségi Néptáncegyütes: „Kis karácsony, nagy karácsony…”

December 13. péntekő 15.00 óra
Kádasné Zlamál Anikó: „Hangfürdő az advent jegyében”

December 14. szombatő 18.00 óra
„Advent köszöntése gitáron” - a Szekszárdi Gitár Egyesület hangversenye

December 17. keddő 16.30 óra
„Advent pillanatok” - a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus hangversenye


Virtuális térben zajló program

*Facebookon: Szekszárdi Advent Szeretetal  SZASZ)
Ezen az oldalon kedves ünnepi üzeneteket  hála, jókívánság..) hagyhatnak egymásnak azok, akik ilyen
módon is szeretnék a barátokkal, ismerősökkel, munkatársakkal, rokonokkal tudatni, hogy fontosak

nekik


A rendezvénysorozat támogatóiő

Amoretto Plusz Btt.  Aranykulacs kisvendéglf  Btukovinai Székelyek Szekszárdi ggyesülete  CBtA (Toolna,  
Clark Ádám Flotlla  Dicenty Dezsf Kertbarátkör  „Ifj Szzv”  agyarországi Német Nemzetségi Néptáncegyüttes  

Janó Atláné  Kék  adár Alapztvány  Kis István egyéni vállalkozó  KJBt Épztész K..  
Lelki ggészségünkért Szekszárd Alapztvány  LUX-H84 K..   agyarországi Német szznház (DBtU,  

 ézesmadzag Cukrászda  Nfk Szekszárdért ggyesület  Pintyf-KÉK ggyesület  Polcz Alaine Alapztvány (Btudapest,  
Rádió Antritt  Szász Sörözf  Rotary Club Szekszárd  SEgS-ARTo K..  Szekszárdi Diákétkeztetési K..  

Szekszárdi „Ffsfvárosi” Kör  Szekszárdi Saray János Általános Iskola és A I  Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Btölcsfde 
Szekszárd  egyei Jogj Város Önkormányzata  Szekszárdi Vagyonkezelf K..  Szent József Iskolaközpont  

Toolna  egyei Illyés Syula Könyvtár  Toolnai Népjjság  Vállalkozói Szalon  
Végeken ggészséglélektani Alapztvány (Btudapest,  Wosinsky  ór  egyei  jzeum 

valamint a névtelen adakozók és az összes szereplf és önkéntes segztf

A rendezvény háziasszonyaő Pócs  argitiaiMenováph   énésiMűhepyiepnöke iaiMa yariospoúraiLova ja
tel.ő +36/20-473-0644; +36/30-632-3266

Toovábbi információő Nagy Sáspárné  tel.ő +36/20-465-2626; 74/511-721
www.mentalmuhely.hu

Hálás köszönet a szereplfknek  szervezfknek  közreműködf intézményeknek  közösségeknek 
önkénteseknek  támogatóknak!

Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
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http://www.mentalmuhely.hu/

