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100 évnél idősebb motorok és fa-
kerekű autók sokasága, trakto-
rok, harckocsik, buszok, teherau-
tók és gőzmozdonyok. 500 válo-
gatott veterán jármű kerül bemu-
tatásra, minden típusból csak 1-1 
példány. A kiállított járművek kö-
zött igen ritka és értékes típusok 
is bemutatásra kerülnek, de nem 
fognak hiányozni a KGST és az 
USA-gyártmányok sem. 

A kiállításon veterán autók, 
motorok, teherautók, buszok, ka-
tonai járművek, traktorok, gőz-
mozdonyok és oldtimer vasúti 
kocsik is láthatók. Az Oldtimer 
Show nem csupán kiállítás, ha-
nem olyan CSALÁDI program, 
ami számos kiegészítő program-
mal nyújt egész napos kikapcso-
lódást minden korosztály számá-
ra. A rendezvény teljes területe 10 
hektár! 

Egy vadonatúj látványosság-
gal fog bővülni a mozdonyfűtőhá-
zi kiállítás: egy oldtimer Datsun 
sportautót fog összeépíteni a res-
taurátor csapat 2,5 nap alatt. A 
külső területeken a nagyobb jár-

Oldtimer 
Show

2018. április 13-15-ig a Magyar Vasúttörténeti Pakban 
kerül megrendezésre Közép- és Kelet-Európa leg- 
nagyobb veteránjármű kiállítása az Oldtimer Show

művek kerülnek kiállításra: ame-
rikai autók, teherautók, buszok, 
harckocsik, egyéb katonai jár-
művek, traktorok és stabil moto-
rok. A szabadtéri részen elhelye-
zett járművek interaktív módon 
kerülnek bemutatásra: a trakto-
rokat és a stabil motorokat indít-
gatják az öreg szakik, a buszok-
ra fel lehet menni megnézni be-
lülről, illetve a harckocsikra fel 
lehet mászni a parancsnok veze-
tésével. 

A hagyományőrzésről szól a 
„Gasztro utca”  és a „Kézműves 
vásár”. A Víztorony Parkban fel-
épített „Tájház Múzeum”-ba be-
térve meg lehet kóstolni a világhí-
rű Csabai Kolbászt! Az Oldtimer 
Show teljes nyitvatartási idejében 
Fesztiválbuszok szállítják a láto-
gatókat oda-vissza a Nyugati pá-
lyaudvar és a Vasúttörténeti Park 
között. A rendezvényre a belépő-
jegyeket elővételben kedvezmé-
nyes áron lehet megvásárolni az 
országos jegyirodákban és inter-
neten. Bővebb információ a www.
oldtimershow.hu weboldalon. 
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Tv KiállíTás

Egy hét választja el Jason 
Kellyt (Zac Efron) az es-
küvőjétől, ám a boldognak 
vélt jövő veszélybe kerül, 
amikor szabad szájú nagy-
apja, Dick (Robert De Niro) 
csőbe húzza a mit sem 
sejtő ifjút. Dick a felesége 
halálát követő napon arra 

kéri unokáját, hogy utaz-
zon el vele Daytonába, ahol 
éppen a Tavaszi Szünet 
nevű fesztivál zajlik. Jason 
sejti, hogy ezt a kirándu-
lást sohasem felejti el.

IV. 7., szombat, 21.10
RTL Klub

Nagyfater elszabadul

Premier

Jézus élete Mária 
Magdolna szemével

A Mária Magdolna 
már látható 
a mozikban.

tanácsok és tippek Ajánló

Könyv

DvD

PATAKI EMMA NAPLójA
Anya nélkül, alkoholista 
apukája és nagymamája 
szigorú kontrollja alatt 
nő fel a tizenöt éves 
Pataki Emma. A lány 
mégis megpróbálja élni 
a tinik szokásos minden-
napjait, miközben ügyesen 
lavírozik az apa elvárásai és 
barátai féktelen kicsapongá-
sai között.

EgyENEsEN áT (16)
Őrült kísérletbe kezd 
néhány fiatal orvos. 
Eljuttatják egymást a 
klinikai halál állapotá-
ba, hogy megtudják, mi 
van odaát. Hamar rádöbben-
nek, hogy kíváncsiságuk való-
jában gőgös vakmerőség volt, 
mellyel természetfeletti erő-
ket szabadítottak magukra.

CoCo (6)
Családja régóta meg-
veti a zenét, Miguel 
mégis neves muzsi-
kus szeretne lenni. 
Halottak napján meg-
nyílik előtte a holtak 
színkavalkádos világa, ahol 
bizonyítani tudja tehetségét. 
Ott ismerkedik meg a simlis 
Hectorral, s együtt próbálják 
megfejteni a családi titkot.

MI MARAduNK!
Jásdi István borász 
könyvéből családja négy 
generációjának XIX. 
és XX. századi történe-
tét ismerhetjük meg. 
Alapját a rokonok visszaemlé-
kezései, saját gyerek- és ifjú-
kori élményei, naplóbejegyzé-
sek, bírósági jegyzőkönyvek 
adják. A Hautzingerek, Jányk, 
Jásdik sorsában sokan saját 
felmenőik, nagyszüleik, 
szüleik sorsát ismerhetik 
fel, hiszen egy család törté-
nete egyre inkább azonos az 
ország történelmével.

Vajon milyen szerepet játszott  
Mária Magdolna a názáreti Jézus  
életében. Egy új film újra megpróbál-
kozik a kérdés megválaszolásával.

A történet a Szentföldön játszódik az első 
században. Egy fiatal nő elhagyja kis 
halászfaluját és családját, hogy csatlakoz-

zon egy új, radikális társadalmi mozgalomhoz. 
A mozgalom karizmatikus vezetője a názáreti 
Jézus (Joaquin Phoenix), aki azt ígéri, hogy a vi-
lág meg fog változni. Mária Magdolna (Rooney 
Mara) új életmódot keres, és valamiféle hiteles-
séget, amit a kor szigorú hierarchiája megtagad 
tőle. Ahogy a csoport híre egyre terjed, és egyre 
többeket vonz Jézus ihletett üzenete, a fiatal nő 
lelki útja a történet közepébe helyezi őt, és a 
fővárosba, Jeruzsálembe vezeti, ahol szembe kell 
néznie a valósággal: Jézus sorsával és a saját 
szerepével, amit ebben játszik.

gyERMEKfoTóK A VILágbóL
Ata Kandó magyar fotómű-
vésznő fantasztikus életművet 
és példaértékű életet hagyott 
ránk. Családi nyaralásaik 
során saját gyermekeivel közö-
sen hozta létre legszebb fotó-
meséit. Az 1956-os forradalom 
idején a menekülő családo-
kat fotózta, majd vette kame-
ráját és az 1960-as években, 
két útja során több hónapot 
töltött a venezuelai őserdő-
ben, ahol az indiánok között 
élve örökítette meg életüket. 

Képein a gyerekek nem csak 
a modelljei vagy alanyai az 
alkotói folyamatnak, hanem 
a szülő egyenrangú alkotó-
társai. A kiállítás fájdalmas 
aktualitását adja a fotóművész 
2017. szeptember 14-én bekö-
vetkezett halála. 
Ata meséi – Ata Kandó
gyermekfotói 
deák17 gyermek és Ifjúsági 
Művészeti galéria
budapest, V. kerület, deák 
ferenc utca. 17., I. emelet
Megtekinthető: VI. 2-áig
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