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Karácsonyi kirakodóvásár télies ízekkel
Színpadi programok Meglepetés vendég
Kézműves foglalkozások Adventi rajzverseny eredményhiretés

15.30 Sztárvendég: Varga Miklós és gyermekei Varga Vivien és Varga Szabolcs
16.00 Adventi gyertyagyújtás
Az adventi műsor után forralt borral és péksüteménnyel látjuk vendégül az ünneplőket.

Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti tér

A testi, lelki és szellemi harmónia
megteremtése
Segítség az egészséges életmódhoz
-interaktív tudatosságfejlesztô elôadás

Elôadó: Daróczi Zoltán
természetgyógyász, a Népi Gyógyászatunk Jövôjéért Alapítvány elnöke

Bôvebb információ: www.termeszetesgyogymodok.hu

Jegyár: 700 Ft/felnôtt; 400 Ft/nyugdíjas, diák

fellép:

Csemer Boglárka, a kivételesen sokszínű énekes-dalszerző zenésztársaival
valódi álomcsapatot alkot a fiatal magyar könnyűzenei tehetségek között.
A Boggie dalokban bátran keverednek a stílusok: pop, jazz, francia sanzon,
de a klasszikus zene és a világzene is fel-felbukkan. Csemer Boglárka hang-
jában egyszerre lehet felfedezni a finom nőiességet, a gyermeki játékos-
ságot és azt a határozott nőt, akivé az évek során érett. 2014 januárjában
Parfüm című videoklipje bejárta az egész világot, 2015-ben 2. nagyleme-
zéért Fonogram díjat kapott.

Elôzenekar:

Jegyár: 2.200 Ft/felnőtt; 1.500 Ft/nyugdíjas, diák

Szigetszentmiklósi
Újévi Gálakoncert
Közreműködik:

Budafoki Dohnányi Zenekar
Vezényel:

Hollerung Gábor
Liszt-díjas karmester, Érdemes művész

Helyszín:
Városi Sportcsarnok - Szebeni út 81.

Jegyárak: 4.500; 3.500; 2.500 Ft

Az egészséges életmóddal kapcsolatos termékek kiállítása és vására.

SZOLGÁLTATÁSOK AKCIÓS ÁRAKON:

aromaterápiás tanácsadás, Bach virágterápia, csontkovácsolás, egyéni családállítás,
frekvencia terápiás állapotfelmérés és kezelés, Joalis állapotfelmérés, életenergia masszázs -
hátmasszázs, gyászfeldolgozás, frissítô talp- és hátmasszázs, íriszdiagnosztika, kineziológiai
tanácsadás, kronobiológiai energiaszint felmérés, numerológiai elemzés, Schüssler-só
tanácsadás, személyiségelemzés, tradicionális THAI masszázs
INGYENES:
Bôrdiagnózis API bôrelemzô készülékkel - személyre szabott tanácsadás!
Vércukorszint és vérnyomás mérés
VEGÁNUL FINOMAT! - Növényi ételek és italok kóstolója
A vásárra a belépés díjtalan, a szolgáltatások igénybevétele elôzetes regisztrációhoz kötött.

Az ember, aki feltalálta a karácsonyt
című film vetítése

1843 októberében járunk. Charles Dickens az utolsó három könyvének
kudarcától szenved. A szerkesztők elutasították műveit, és nem jósoltak
neki nagy jövőt a könyvírás terén. Most már csak abban reménykedhet,
hogy megír és önállóan közzétesz egy könyvet, amiből eltarthatja család-
ját és újjáélesztheti karrierjét. Dickens ekkor találja ki Ebenezer Scrooge,
Tiny Tim és társainak karakterét, akiknek segítségével képes lehet
rendbehozni életét.

Főszereplők: Dan Stevens, Christopher Plummer
Rendező: Bharat Nalluri

Vendég: Gerdesits Ferenc színművész
Házigazda: Petró Karesz (Lakihegy Rádió műsorvezetője)

Jegyár: 800 Ft/felnőtt; 500 Ft/nyugdíjas, diák
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