
  

 

Tisztelt Tisztségviselőink, Kedves Tagjaink! 
  
Korábban jeleztem, hogy sikerült megállapodnom a Fővárosi Nagycirkusz képviselőivel, hogy 
ismételten kedvezményt nyújtanak szakszervezeti tagjaink cirkusz előadáson való 
részvételére.  
  
A kedvezményes előadásokon szakszervezeti tagjaink 50%-os kedvezményt kapnak. 
  
A kedvezményes előadások időpontjai 2015. november 21., 22. (A 21-i előadáson 11 órától 
a Prémium és az I. kategóriás jegyek elfogytak, csak a II. kategóriásból lehet rendelni.) Az 
előadások szombaton 11 óra és 19 órai kezdettel kezdődnek. A vasárnapi napon az 

előadások 11 és 15 órai időpontoktól kezdődnek. A megrendeléseket a csatolt linken lehet 
megtenni.  
  
Nem kell mondanom, hogy elsősorban szakszervezeti tagokra vonatkozik a kedvezmény, 
így lehetőleg csak szakszervezeti tagok rendelhetnek, a nevet ellenőrizzük. 
  
A jegyrendelőn segítségképpen szerepeltetjük a porond és az ülések elhelyezkedését.  
  

  
  

  

  

  

50% kedvezmény  

  FELNŐTT NYUGDÍJAS GYEREK 
Prémium kategória 4500 helyett 2250 3300 helyett 1650 3100 helyett1550 

I. kategória 3900 helyett 1950 2900 helyett 1450 2700 helyett 1350 

II.kategória 3100 helyett 1550 2700 helyett 1350 2500 helyett 1250 
III.kategória 1900 1700 1500 



  

  

Néhány információ:  

A kedvezmény a Prémium, az I. és a 

II. kategóriára vonatkozik.  

(sárga, piros és kék színű székek) 

  

Kérem, hogy a „Jegyrendelő 

nyomtatvány”-t az alábbi e-mail címre 

legyen kedves visszajuttatni, hogy 

jegyrendelését regisztrálni tudjuk: 

karacsony.etelka@maciva.hu  

 

 

Gyermek jegy kategória: 4-18 éves korig tart. 4 éves kor alatt nem kötelező a jegyvásárlás, ha a 

gyermek ölben tud ülni az előadás ideje alatt. 

Az előadás kb. 2 óra 10 perces, félidőben kb. 15 perces szünet lesz. 

 

A jegyek átvétele 

  
A jegyeket visszaigazolást követően, a pénztárakban átvehetitek 10:00 – 18:00 óráig. 

  
Aki a jegyeket nem tudja előzetesen átvenni, mert vidékről érkezik, az az előadás előtt 1 
órával tudja átvenni a jegypénztárban, természetesen az ellenérték kiegyenlítését 
követően. 
  
Fontos, hogy a visszaigazolást lehetőleg nyomtassátok ki, és a visszaigazoláson szereplő 
foglalási sorszámot vigyétek magatokkal, mert ez alapján kapjátok meg a jegyeket a 
pénztárban.  
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A műsor tartalmáról még néhány szóban 

  
Balance című, vadonatúj műsor jó alkalom arra, hogy  minden cirkuszbarátot elvarázsoljon 
a cirkusz jókedvet, derűt árasztó ezerarcú világa. 
December 31-ig tartó műsor látványos produkciókkal kápráztatjuk el kedves 
közönségünket: 
-          Redi Montico Olaszországból, és 6 gyönyörű oroszlánja 

-          Az orosz Vladimir Tenishchev és csoportja akrobatikus kosárlabdaszáma 

-          A német Gerling csoport magasdrót és halálkerékszáma 

Műsorban a világsztárok mellet láthatóak lesznek zsonglőrök, trapézakrobaták, 

kézegyensúlyozók és a nagyszerű komikus bohóc, Pascal. 

 

 

 
 


