
Kérjük, olvashatóan töltsd ki! 
Jelentkezési határidő 2019.november 6. 
Befizetés: 2019. december  4-ig! 

Beküldési cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség, 1094 Budapest, Balázs Béla u. 18. II.  
Email: info@nyugszov.hu vagy  nyugszov@hu.inter.net  
Programkoordinátor : Fráter Éva (06-1-327-0118) 

 
Mindkét e-mail tárgyába írd be: Advent 2019! 
 

 

J E L E N T K E Z É S I  L A P 

 

„BOLDOG KARÁCSONYT !” 

KARÁCSONYVÁRÓ  KONCERT SOLTÉSZ REZSŐVEL 

2019. december 12. 10.15 óra  

Uránia Filmszínház Színházterem (1088 Budapest, Rákóczi út 21.) 

 

Tisztelt Klubtagok! 

Augusztusban nagysikerű kétnapos koncertprogramunk volt a Pesti Vigadó épületében. A fergeteges 

hangulatot Soltész Rezső biztosította. Ekkor döntöttünk úgy, hogy ezt az élményt advent idején is 

megosztanánk veletek, illetve azon klubtagokkal, akik az augusztusi rendezvényünkre nem jutottak be, 

illetve nem tudtak eljönni. A tavalyi évben is hihetetlen nagy volt az érdeklődés a karácsonyi 

rendezvényünk iránt. Már nyár elején sokan érdeklődtetek, szervez-e ebben az évben is a Szövetség 

adventi koncertet.  

Jó hírünk van! 2019 telén is megszervezzük az adventi programot a méltán népszerű és 

csodásan felújított Uránia Filmszínház színháztermében. Ez az épület már ismerős lehet 

számotokra, hisz tartottunk már itt rendezvényt. Aki még nem járt itt, igazi csodára számíthat. A 

koncert előtt rövid ismertetőt hallhattok az épület történetéről.  

Az idei advent időszakában Soltész Rezső „Boldog Karácsonyt ! ” című karácsonyi előadását 

ajánljuk nektek. A kétrészes koncert művésze Soltész Rezső ezúttal meglepetésvendéggel is 

fellép. Szebbnél szebb karácsonyi dalokkal, igazi karácsonyváró hangulatra számíthattok!  

.  
Soltész Rezső amatőr zenészként a Rangers együttes tagja volt, 1968–ban a Ki mit tud? után megalakult 
Corvina együttes vezetője. Részt vett az 1972-es táncdalfesztiválon, szólókarrierjét az 1981-es táncdalfesztiválon 
kezdte. 1981-ben a Szóljon hangosan az ének! című dala aratott nagy sikert. A közönség szavazatai 
alapján három egymást követő évben az év énekese lett. Több mint 10 albuma jelent meg pályafutása során, 
amelyek milliós eladással büszkélkedhetnek. 2000-ben a Magyar Köztársaság Elnökének Aranyérmével tüntették 
ki kiváló művészi tevékenységéért.  
 

A koncert szünetében a filmszínház kiváló büféjét ajánljuk nektek, ahol mindig finom sütemények 

várják a résztvevőket.  

A program 

10.30 Rövid ismertető az Uránia Filmszínház épületéről 

10.40 -11.25 Koncert I. rész 

11.25-11.45 Szünet 

11.45-12.30 Koncert II. rész 

 

mailto:info@nyugszov.hu
mailto:nyugszov@hu.inter.net


Ha a koncert után lesz még kedvetek és erőtök, akkor a következő programokat ajánljuk: 

 
 Karácsonyi vásár a felújított Deák-Vörösmarty téren - a vásár önálló, saját időbeosztásotok 

szerinti meglátogatása.  

 Karácsonyi vásár a Szent István Bazilika épülete előtti téren 
 
Mindkét helyszín könnyen megközelíthető az Uránia Filmszínháztól.  
 

A program részvételi költsége: 3600 ft/fő 

(A részvételi költség tartalmazza az ismertetőt az épületről és az előadás árát.) 

 

Jelentkező csoport neve: …………………………………………………………… 

Csoport címe (irányítószámmal): …………………………………………………………………………………. 

Csoport vezetőjének neve: ……………………………………………………………………………………… 

Telefonszáma: ……………………………….  Email címe:  ………………………………………..……… 

Jelentkezők száma: ………………………………. Fő 

 

A résztvevőket a jelentkezés és befizetés sorrendjében fogadjuk. Kérjük, hogy a 

részvételi költséget csak azok fizessék be, akik a Szövetségtől erre e-mailen vagy 

telefonon visszajelzést kapnak 2019. november 15-éig 

Jelentkezési határidő: 2019. november 6. 

A befizetés határideje 2019. december 4.  

Jelentkező vállalja, hogy a program részvételi díjának egy összegben történő befizetését követően, -

melynek határideje 2019. december 4- e a  befizetési csekk másolatát a Szövetség elérhetőségére 

megküldi. Cím: „Életet az éveknek” Klubszövetség, Budapest, 1094 Budapest Balázs Béla u. 18. II. 

*Az itt közölt adatokat a Szövetség Adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint kezeljük. A Szabályzat 

elolvasható a www.eletetazeveknek.hu honlapon. 

Kérdés esetén keresd Fráter Évát a 06-1-327-0118 telefonszámon! 

 

            

Dátum                                                                                             aláírás 

 

http://www.eletetazeveknek.hu/

