
TERMÉSZET-TUDOMÁNY-EMBER 
 

ADVENTI KINCSEINK 
 

 
 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

 
 

A TIT Stúdió Egyesület tisztelettel meghívja Önt és Ismerőseit adventi 
programjaira: Előadások, kiállítások, koncertek, minőségi termékek vására! 

 

A belépés minden programunkra ingyenes! 
 

Helyszín: TIT Stúdió Egyesület Székháza, 1113 Bp., Zsombolyai u. 6. 

E-mail: info@tit.hu; Tel.: 385-0514; Honlap: www.tit.hu 
 

Időpont: 2012. december 7-16. között; az alábbi részletezés szerint: 

 

Állandó kiállítások: 
 

„A legnagyobb boldogságom, ha másnak tudást és örömet nyújthatok...”  
Öveges József (1895-1979) emlékkiállítás 

 

* * * 

„Élet infravörös sugárzásban”  
Dr. Szacsky Mihály kiállítása 

 

* * *  

„Az erdélyi Gutin-hegység ásványai” 
Weszelitsné dr. Lakos Katalin ,a TIT SE Ásványbarát Szakcsoport tagjának kiállítása 

 

* * * 

mailto:info@tit.hu


2012. december 7.,  péntek: 18.00 h 
 

„Adventi gospel koncert” 
Az Éjféli Kiáltás Gospel kórus előadásában 

 

* * * 

2012. december 9., vasárnap: 9.00-17.00 h 
 

Ásványkiállítás és -vásár  
A TIT SE Ásványbarát Szakcsoport tagjainak legszebb ásványai 

 

* * * 

2012. december 10., hétfő: kiállítás megnyitó 18.00 h  
 

„Cseh Gábor szekszárdi festőművész kiállítása” 
A Pannon Palatinus József Nádor Alapítvány szervezésében 

(megtekinthető: december 22-ig) 
 

* * * 

2012. december 13., csütörtök: 17.00 h 
 

„Fedezze fel velünk a világot” - Nepál 
István Ági diavetítéses útibeszámolója 

 

* * * 

2012. december 14., péntek: 14.00 h 
 

Kisfilmek vetítése: 
 „Gyöngyökkel gyökereztél” Tánczos Vilmos néprajzkutató filmje 

 Sylvester Lajos-Buglya Sándor: „Hogy vagytok tük es...” 
 

* * * 

2012. december 14., péntek: 17.00 h 
 

„Kárpátalja kincsei” - Kárpátaljai fatemplomok és emlékhelyek  
dr. Pál Tamás nyugdíjas biológia-kémia szakos tanár vetített képes előadása 

 

* * * 

2012. december 14., péntek: 17.40-18.00 h 
 

A Csillagszemű Gyermektáncegyüttes Adventi Műsora 
Vezetőjük :Tímár Sándor és Tímár Böske 

 

* * * 



2012. december 14., péntek: 18.00 h 
 

„Adventi koncert” 
A 8in1 Singers előadásában 

 

* * * 

2012. december 14., péntek, 15., szombat, 16., vasárnap: 10.00-18.00 h 
 

„Adventi Kincseink” 
Minőségi termékek kiállítása és vására 

 „Mesevarázs Játszóház” várja az ifjúságot 

 Mindhárom nap 10.00 órai kezdettel : 
„A csángó népdalok szerelmese vagyok” - László Ildikó hagyományőrző népdalénekes, 

műsorával fogadjuk a kedves vendégeket, aki 1-1 csángó népdalt is megtanít a közönségnek, 
a műsort közös éneklés zárja. 

(külön program szerint) 
 

* * * 

2012. december 15., szombat: 10.00-18.00 h 
 

„Saját művelődési otthonunk ...  A Méltóságkereső üzenetei” 

II. Beke Pál Konferencia 
(külön program szerint) 

 

* * * 

2012. december 15., szombat: 11.00 h 
 

„BÁNYAVIRÁGOK ERDÉLYBŐL”  
Az erdélyi Gutin-hegység ásványai 

Előadó és tárlatvezető: Weszelitsné dr. Lakos Katalin 
a TIT SE Ásványbarát Szakcsoport tagja 

 

* * * 

2012. december 15., szombat: 14.00-14.20 h 
 

„Csángó énekek, mesék, táncok” 
A Domokos Péter Pál Általános Iskola tanulóinak előadása,   

Burkali Mónika tanárnő vezetésével 
 

* * * 

 

 



2012. december 15., szombat: kiállítás megnyitó és előadás 14.30 h 
 

„A moldvai csángó magyarság ünnepei”  
Csoma Gergely fotóművész, szobrász kiállítása 

(megtekinthető: december 21-ig) 
 

* * * 

2012. december 15., szombat: 17.00-18.00  h 
 

„Az erdélyi középkori templomok freskókincsei” 
Karácsonyi jelenetek a falképeken 

Gondos Béla vetítettképes előadása 
 

* * * 

2012. december 15., szombat: 18.00-19.00  h 
 

Adventi Csengettyű Hangverseny 
A Szironta Együttes előadásában 

 

* * * 

2012. december 16., vasárnap: 11.00-13.00 h 
 

„Egészséget Karácsonyra” 
Dr. Szacsky Mihály előadása 

 

* * * 

2012. december 16., vasárnap: 13.00-19.00 h 
 

„Nonstop filmvetítés” 
a Dunatáj Alapítvány filmjeiből: 

 

 Halmy György –Pozsgai Péter: „Himfy és a Szarvas”- A magyar ősepika 

 Dékány István: „A magok oltalmára” - Erdélyi erődtemplomok I-XIX. sz. 

 Halmy György: „Aranyhíd „– Emma néni  - „Mesével kutatja Isten titkait” 

 Halmy György: „IMÁK, APOKRIF MÁMOROK” portréfilm Erdélyi Zsuzsanna 
néprajzkutatóról 

 Halmy György: „Máriácska” - Boldogasszony szobor – Szandán 

 Karácsony Molnár Erika: „Paradicsom közepibe aranyszőnyeg leterítve” Karácsonyi 
népszokások - Kántálás, Betlehemezés a mezőségi falvakban 

 

A rendezvénysorozat változtatásának jogát fenntartjuk! 

Információ: Tel.: 385-0514; Honlap: www.tit.hu; E-mail: info@tit.hu 

http://www.tit.hu/

