
Versvonat József Attila tiszteletére
Nem mindennapi programon vehet részt, aki 
december 3-án felszáll a ferencvárosi pálya-
udvarról induló József Attila Versvonatra. A 
IX. kerületi és a balatonszárszói önkormány-
zat közös ünnepi programját a költő halálának 
80. évfordulója alkalmából szervezték meg. A 
nosztalgikus hangulatú utazás során elismert 
művészek előadásaival tisztelegnek József Atti-
la munkássága előtt. Ráadásul Balatonszárszón 
a változatos programok mellett a Versvonaton 
fellépő művészek közös műsorral is emlékez-
nek. Fellép Jordán Tamás, Farkas Ádám, Posta 
Victor, Hobo, a Sebő Együttes, a Kávészünet 
zenekar és az Ostinato együttes. A vonat 9 óra 
59 perckor indul a ferencvárosi pályaudvarról 
és 12 óra 9 perckor érkezik meg Balaton-
szárszóra, ahol a programot választók 
ingyenesen részt vehetnek az adven-
ti vásáron, Anna Ivanova orosz fes-
tőművésznő kiállításának megnyitó-
ján, Lázár Balázs és Tallián Mariann 
színművészek megemlékező műso-
rán – amelyet a költő első sírhelyé-
nél adnak elő a Kész a leltár című 
zenés emlékműsor keretében – és a 
József Attila Általános Iskola énekka-
rának és hittanos csoportjainak fellé-
pésén. A vonat 16 óra 7 perckor 
indul vissza Budapestre.
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Minden típusú porszívó és takarítógép javítását, 
tisztítását vállaljuk márkafüggetlenül.

1091 Bp., Márton u. 42., Tel.: 0670 341 5312
Nyitva: hétfőtől-csütörtökig: 9-16:00-ig, pénteken: 9-15:00-ig 

PORSZÍVÓ SZERVIZ Alkatrészek,
tartozékok, 
kiegészítők 
rendelhetők. 
Porzsákok nagy
választékban!

A jelentkezők 
a MÁV nosztal-

giavonatával 
utazhatnak

Zsiványok Betlehemben, 
na és a Turayban

Nem mindennapi gyermekbemutatóval ked-
veskedett a Turay Ida Színház a gyerekeknek 
a közelgő Mikulás és a karácsonyi ünnepek 
okán. A Zsiványok Bethlehemben című me-
sejáték szerint réges-régen, kétezer éve már, 
hogy Betlehemben két szegény legény úgy 
döntött: inkább zsiványnak áll. Mindenki-
től megpróbálnak elcsenni valamit, de va-
lahogy mégsem sikerül meggazdagodniuk. 
Pedig nemcsak szegény pásztorokkal, keres-
kedőkkel, utazókkal, de három királlyal is 
találkoznak. Sok-sok kaland után eljutnak a 
szent családhoz, meglátják a kis Jézust, és 
megértik: a gazdagság a szívükben van. Per-
sze a győri Péter által rendezett darabban – 
amelyben a két főszereplőt Pásztor Máté és 
Lovas Emília játssza – a pásztorok, királyok, 
szolgák, katonák, kereskedők mellett egy 
madár, egy bárány és egy szépasszony is sze-
repet kap. A karácsonyi mesejáték, amelyet 
decemberben tíz alkalommal is műsorra tűz 
a színház, a kisebb és nagyobb gyerekeknek, 
szüleiknek és nagyszüleiknek egyaránt jó 
szórakozást ígér.

Nagyszerű szórakozást ígér a Zsivanyok
Betlehemben című gyerekdarab 
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