
Meghívó 

Kedves Munkatársaink, Segítőink, Csoportvezetőink, Aktivistáink! 

Szeretettel meghívunk mindnyájatokat 2016. december 8.-án, csütörtökön, 
Kaposváron a Castello Étterem és Rendezvényházban (Kaposvár, Raktár 

u. 24.) 15.00 órakor kezdődő elő-karácsonyi és elő-szilveszteri Évzáró 

ünnepségünkre. A helyszín akadálymentes. 
Szeretnénk, ha valamennyi intézményünk, szolgálatunk, szervezeti 
egységünk (körzeti csoportok is) munkatársai, aktivistái úgy ajándékoznák 
meg a többieket, hogy összeállítanak egy-egy bemutató, szórakoztató 
műsort egymásnak és a közönségnek. 
A bemutatkozó műsor tetszőleges lehet: zene, tánc, ének, vers, próza, paródia, 
sztriptiz, chipendale bemutató, stb. – a lényeg az, hogy minél többen vegyetek benne 
részt. 

A tervezett program 

15.00- 15.10 Köszöntő 
15.10- 17.30 Műsorszámok bemutatása (a fellépők sorrendjét sorsoljuk) 
17.30 -18.30 Vacsora 
17.30 – végkimerülésig Retro és lakodalmas disco, tánc. 

Előzetes jelentkezés alapján három menüből lehet választani- kétféle hús-étel (A és B), vagy egy 
húsmentes étel (C) + desszert a választék. A konkrét menüajánlatot később küldjük meg, de 
legkésőbb december 5-ig ki kell választani azt az ételt, amelyet a jelentkező szeretne fogyasztani 
– mert különben a maradékot eszi. A vacsorához helyszíni választás alapján személyenként egy 
pohár sört, vagy 1 dl. bort, vagy egy üveg üdítőt szolgálnak fel. 
Minden résztvevő kap az Egyesületnél előállított termékekből egy kis karácsonyi 
ajándékot is. 
A műsor közben, vagy a vacsorát követően természetesen lehet saját italt kínálni - boros, vagy egyéb italt előállító 
gazdák itt kipróbálhatják, hogy mit alkottak és az hogyan tetszik a közönségnek. Természetesen, a helyszínen is 
lehet italt rendelni, amelyet ki kell fizetni. 

Kérjük és elvárjuk, hogy az intézményeink, szolgálataink, csoportjaink 
vezetői „vessék be” magukat a műsorok és a résztvevők szervezésébe! 
Kérjük, hogy a vezetők legkésőbb december 5. napjáig adják le, 
hogy kb. hány perces, milyen jellegű műsort szolgáltatnak, 
továbbá adják meg a rendezvényen részt venni szándékozók 
névsorát és a résztvevők által kiválasztott menüt. 
A jelentkezéseket Gálovics Rolandné Vali számára kérjük leadni a 
napsugar@napgyogy.t-online.hu emailben, vagy írásban, illetve csak végszükség esetén 
naponta 8.00-13.00 között a 06 20/486-6797 telefonszámon. 

Szeretettel várunk mindnyájatokat! 

Dr. Hegedüs Lajos 
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