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Tisztelt Olvasó!

Karácsony közeledté vel egy re több-

ször gondolunk arra, hogy az év vé-

gének legnagyobb ünnepe miként ké-

pes bennünket megszólítani, hogyan 

tekintünk rá, mit teszünk azért, hogy 

valóban méltó módon teljen az a ki-

tüntetett néhány nap és a hozzájuk 

vezető időszak.

A karácsony titkának kétségtelenül van 

egyfajta kisugárzása, melyet másokkal 

közösen élhetünk át a maga teljességében. E közösség elsősorban a leg-

szűkebb család, de az is fontos, hogy az ádventi várakozással kiterjesszük 

azokra is a Megváltó születésének örömét, akik távolabb állnak tőle, vagy 

nem osztják a keresztények meggyőződését. Bár Pilinszky János szavai sze-

rint: „Az ádventi várakozás lényege: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet 

misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk”, mi 

úgy gondoljuk, hogy a néphagyományok, az ünnepi szokások felidézésével, 

az advent fényeivel és ízeivel megteremthető óbudai közösségünk tagjai 

számára az a hangulat, melyet mindenki magáénak érezhet. 

A Fő tér adottságainak köszönhetően idén is jó esély mutatkozik a Budapes-

ten egyedülálló, kisvárosias ünneplésre, baráti találkozásokra, egy egyszerre 

családias, tradicionális és emberléptékű közösségi helyszínen, Óbuda főterén. 

Jöjjön el Ön is, és osztozzon velünk az ádventi várakozás örömteli pillanataiban!

Bús Balázs
Óbuda-Békásmegyer polgármestere

Dear Reader!
As Christmas approaches, we think more and more about how the greatest celebration at 
the end of the year can address us, how we regard it and what we can do to make these 
special days and the period before them worthwhile.
Christmas undoubtedly has an exceptional ambience, which we can experience in its entirety 
if we share it with others. ”Others” in this case are our family but it is also important to 
extend the joy we feel over the birth of our Saviour to those who do not feel as close to him 
or do not share the beliefs of Christians. According to the poet, János Pilinszky: „The essence 
of Advent is the anticipation: It is waiting for the one that Is; just as in the mystery of love, 
there is nothing else but longing for someone that is, who is ours”. We believe that by evoking 
traditions, with Advent’s lights and tastes we can create an atmosphere for our community 
in Óbuda that everybody can look forward to, long for and enjoy. 
Thanks to the characteristics of Fő square we can hope for yet another unique, small town-
like celebration and friendly gathering at our established and traditional community spot, 
Óbuda’s Main Square. 
Come and join us in sharing the joy of the anticipation of Advent!

Balázs Bús, Mayor of Óbuda-Békásmegyer 

Adventi Adománygyűjtés 2017
Barabás éva televíziós műsorvezető ajánlása

Kutyarajongó, lelkes kutyásként ajánlom szíves 
figyelmükbe a Dr. Rex Kutyás Egyesületet.

Dr. Rex – a német juhász, személyi se-
gítő kutya tevékenységét már nemcsak 

a 3. kerületi Ányos utcai Házi 
Gyermekorvosi Rendelőben, 
hanem országosan, sőt már 
határainkon túl is ismerik. 
Dr. Varga Károly csecsemő- 

és gyermek szakorvos az or-
szágban az első, aki kutyá-

jával együtt rendel, így 
Dr. Rex „az ország leg-

szőrösebb assziszten-
se” immár okleve-

les tanúsítvány 
birtokosaként 
hivatalosan is 
segíti gazdá-
ját munká-
jában a ren-
deléseken.

A Dr. Rexről elnevezett egyesület 2017 februárjában alakult. Az 
egyesületben a különböző szintű kutyás képzéseken és sport-
foglalkozásokon szakoktatók oktatják a gazdikat már 8 éves kor-
tól a gyerekeket önállóan is a felelős kutyatartásra.

Dr. Rex, a német juhászkutya nevében kérem, hogy adományai-
val támogassa a beteg gyerekek gyógyításában végzett további, 
jótékony munkájukat. Segítse az egyesület pályáján tartott, Rex 
által „felügyelt” minőségi, családi kutyás képzéseket és egyedül-
álló kutyás bemutatócsoportunkat, valamint az állatjólétet.

Az egyesület megbízásából az Óbudai Kulturális Központ Non-
profit Kft. pénzbeli adománygyűjtéssel segíti munkájukat.  
Pénzadományaikat a Fő téren és az Óbudai Kulturális Központ 
házaiban kihelyezett gyűjtőurnákba tehetik, valamint a 

12010367-01055459-00100008 

bankszámlaszámra is átutalhatják.

Köszönjük!
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FŐ TÉR ÉS SZENTLÉLEK TÉR – FOLYAMATOS PROGRAMOK

KARÁCSONYI KÉZMŰVES VÁSÁR

Népi iparművészek, tervezők, képzőművészek, kézműves műhelyek és gaszt-

rokézművesek portékáival, minden eddiginél nagyobb és szélesebb választé-

kot kínáló adventi vásárral várjuk az Advent Óbudán 2017. évi programsorozat-

ra látogató közönséget a Szentlélek téren! A szebbnél szebb ajándéktárgyak 

mellett az igazi kulináris élményeket kínáló gasztrokézműves termékek közül 

mindenki kedvére választhat. Amíg a szülők „ízlelgetik” a vásárt, szemezgetnek 

a szemet gyönyörködtető ajándéktárgyak közül, a gyermekeket az egyedülálló 

élményt nyújtó műemlék körhinta, az adventi állatsimogató és „fénykisvonat” 

várja, szombat esténként pedig táncra perdülhet a családok apraja-nagyja. 

Nyitva: hétfőtől csütörtökig 14.00–21.00, péntektől vasárnapig 10.00–22.00, 
december 24-én 13.00 óráig 

GASZTROSÉTÁNY

Óbudán nem volt ritka, hogy egy viszonylag rövid utcában akár több kiskocs-
ma, kisvendéglő is volt: a Kórház utcában például 17 kocsmát gyűjtött össze az 
Óbudai Baráti Kör. Ezt a sokszínűséget és korabeli hangulatot idézzük fel advent 
időszakában is a gasztrosétányon, ahol piros-fehér kockás abroszokkal borí-
tott asztalok, ínycsiklandó finomságok, látványkonyhák, borászatok, serfőzdék, 
pálinkaházak és széles körű karácsonyi forróital-választék várja a közönséget. 
A hagyományos hideg és meleg karácsonyi étkek mellett sült gesztenye és kür-
tőskalács, kézműves csokoládéház és sajtműhely, díjnyertes disznótoros termé-
kek, kolbászfélék, puncs- és forraltbor-különlegességek illata lengi be a Fő teret, 
és derít jó kedvre családokat, baráti társaságokat. Legyenek Önök is részesei!

Nyitva: hétfőtől csütörtökig 14.00–21.00, péntektől vasárnapig 10.00–23.00, 
december 24-én 13.00 óráig

Az Advent Óbudán 2017 háziasszonya: 

Vasváry Annamária, 
a Dankó Rádió munkatársa

Fesztiválfon: 06 30 452 0204

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

 ADOMÁNYFA

Szentlélek tér

Az elmúlt években az egész világot bejárta az Architizer A+Award-dí-
jas Hello Wood tűzifából készült budapesti karácsonyfájának híre, 
melynek elemei rászoruló családok otthonába varázsolnak meleget. 
A 16 m magas, 40 tonna tűzifából felépített, 36 m2 alapterületű kü-
lönleges karácsonyfa 2016-ban bekerült a BBC fél évszázadot átfogó 
legérdekesebb karácsonyfa-válogatásába. A belső terében a hatal-
mas belmagasság és fa struktúra különleges hangulatot biztosít a 
látogatóknak. 

A bontás után a felhasznált tűzifa – Óbuda–Békásmegyer Önkormány-
zata támogatásának köszönhetően, a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat segítségével – rászoruló családokhoz kerül. Az installáció az ösz-
szefogást szimbolizálja, és felhívja a figyelmet arra, hogy az otthon 
melegének megteremtése több ezer családnak okoz nehézséget.

Fotó: Dömölky Dániel
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ÉTTERMI KEDVEZMÉNYEK

Aragvi Grúz Étterem

1023 Budapest, Ürömi köz 2. (A Kolosy tértől 5 percre) Tel.: 06 1 293 2888

Az Advent Óbudán rendezvény ideje alatt, 12.01–12.23-ig minden nap 12–15 óra 

között 15% kedvezménnyel várjuk a füzetet felmutató kedves vendégeket egy 

különleges kulináris élményre. Javasoljuk, hogy hétvégén előre foglaljanak helyet.

Aquincum Hotel Budapest 

1034 Budapest, Árpád fejedelem útja 94. Tel.: 06 1 436 4130, 

www.aquincumhotel.com

15% kedvezmény a programfüzet felmutatóinak a szálloda Ambrosia 

Éttermében, valamint az Arónia Wellness & Spa napi belépőinek árából.

Pizza Paradicsom Non-Stop Étterem

1035 Budapest, Vörösvári út 13. Asztalfoglalás: 06 1 439 1988, 

házhoz szállítás: 06 1 430 1010. Web: www.pizzaparadicsom.hu, 

e-mail: info@pizzaparadicsom.hu

Advent hétvégéin 20% kedvezményt biztosítunk minden kedves vendé-

günknek, aki felmutatja a programfüzetet felszolgálóinknak.

Trófea Grill Étterem

1033 Budapest, Laktanya u. 5. Tel.: 06 1 208 8000, www.trofeagrill.com

Éttermi nyitva tartás: 11.30–24.00

Fogyasztás alkalmával csokoládétortát adunk a programfüzet felmutatóinak.

Vanilin Cukrászda

1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop I. emelet, a Media Markt mellett.) 

Tel: 06 1 270 9276, www.vanilin.hu

Nyitva tartás: H–P: 11.00–20.00, Sz–V: 10.00–20.00

15% kedvezmény minden süteményszelet árából a programfüzet felmu-

tatójának. 

Zelenák Sütiház 

1036 Bécsi út 57. –61. -1 szint. Tel.: 06 30 384 1238, www.zelenaksutihaz.hu

Nyitva tartás hétköznap: 11.00–18.00, szombaton: 10.00–16.00

15% kedvezmény a programfüzet felmutatóinak.

Advent in Óbuda 2017

ONGOING  PROGRAMMES – FŐ SQUARE AND SZENTLÉLEK SQUARE
Free concerts from Friday to Sunday during the four Advent weekends

 

CHRISTMAS HANDICRAFT FAIR
Folklore handicrafters, designers, fine artists, handicraft workshops and 

creators of gastro handricrafts will be awaiting you at with the Óbuda Ad-

vent Fair at Szentlélek Square that offers the biggest selection of products 

and programmes so far. Besides beautiful souvenirs, you can choose from 

a wide variety of gastro handicraft products that offer an outstanding cu-

linary experience. While the parents get a taste of the fair and browse 

through the finest selection of handicrafts, children can have fun on the 

antique merry-go-round, can pet their favourite animals at the petting zoo 

or admire the ”train of lights”, and on Saturday evenings the whole family 

can go dancing together. 

Opening hours: Mon – Thu: 14.00–21.00, Fri – Sun 10.00–22.00, and until 
13.00 on 24th December. 
  

GASTRO PROMENADE
There was a time in Óbuda when there were several pubs and restaurants in re-

latively short distances on one street. On Kórház street, for example, there were 

once 17 pubs (assessed by the Óbuda Circle of Friends). This atmosphere and 

diversity will be evoked at the Gastro Promenade, where open view kitchens, wi-

neries, breweries, pálinka distilleries will await you with a great selection of foods 

and drinks that you can consume at tables covered by traditional red and white 

chequered tablecloths. Besides the traditional Christmas foods, you can indulge 

in roasted chestnuts, ”chimney cake”, handcrafted chocolate, handcrafted che-

ese, award-winning pork dishes, sausages and mulled wine at Fő Square, where 

families and friends can get together and celebrate. Come and be a part of it!

Opening hours: Mon – Thu: 14.00–21.00, Fri – Sun: 10.00–22.00, and until 
13.00 on 24th December.
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ELSŐ ADVENTI HÉTVÉGE

DECEMBER 1. PÉNTEK
15.00 Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola

17.00 A Mókus Tagóvoda Pedagógus Kórusának műsora

19.00 Zuboly

DECEMBER 2. SZOMBAT
15.00 Gryllus Vilmos – Téli daloskönyv

16.00 Mágustones Vonulós Zenekar
17.00 Az Advent Óbudán 2017. évi rendezvénysorozatot ünnepélyesen  

 megnyitja Bús Balázs, Óbuda–Békásmegyer polgármestere 

 Korcsolyapálya-avatás, jégre lépnek Pavuk Patrícia tanítványai

17.30 A Muzsikás és Petrás Mária
18.30 Táncház Csiki Gergellyel és a Rigó Zenekarral
19.30 Besh o droM

DECEMBER 3. VASÁRNAP
12.00 Mikulás kalandpark

16.00 Érkezik a Mikulás 
16.00 Csillag kórus & Louisiana Double
18.00 Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák
Az első adventi gyertyát meggyújtják: Bajzáth Ferenc c. 

esperes, érseki tanácsos, plébániai kormányzó, Csaholczi László lelkipásztor, 

Jakab Béla lelkész, Pásztor Zsófia lelkész és Tercsi Zoltán c. apát, plébános

MÁSODIK ADVENTI HÉTVÉGE

DECEMBER 8. PÉNTEK
13.30 Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

14.00 Szent Miklós Óvoda, Általános Iskola

15.00 Óbudai Almáskert Óvoda

16.00 Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

17.00 Göncöl Néptáncegyüttes
19.00 Budapest Ragtime Band

DECEMBER 9. SZOMBAT
15.00 A Belvárosi Betyárok adventi gyerekműsora

17.00 Az Óbudai Népzenei Iskola növendékeinek előadása

18.00 Táncház Csiki Gergellyel és a Rigó Zenekarral
19.00 Romengo

DECEMBER 10. VASÁRNAP
14.30 Dr. Rex, Dr. Varga Károly gyermekorvos

 és a Dr. Rex Kutyás Egyesület zenés bemutatója

16.00 MÉZ – Kelta advent

18.00 Nana Vortex
19.00 A Kincső Néptáncegyüttes műsora, majd táncház

A második adventi gyertyát meggyújtja: 

Menczer Erzsébet, a SZORAKÉSZ elnöke
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HARMADIK ADVENTI HÉTVÉGE

DECEMBER 15. PÉNTEK
14.00 Fodros Általános Iskola, Pais Dezső Általános Iskola

15.00 Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda

16.30 A karácsonyfa-díszítő verseny eredményhirdetése és adományátadás 

 A díjakat átadja: Barabás Éva televíziós műsorvezető

17.00 A Széll Kulturális Egyesület és a Veres Péter Gimnázium néptáncműsora

 Kísér a Téka Zenekar
19.00 Szirtes Edina Mókus és Fekete János „Jammal” 
 – Szeretetet ajándékba

DECEMBER 16. SZOMBAT
15.00 Mesics György és a Somló Banda – Binde bácsi bundája

17.00 Magyarvista Social Club
18.00 Táncház Csiki Gergellyel és a Rigó Zenekarral
19.00 Hot Jazz Band – Jingle Bells

DECEMBER 17. VASÁRNAP
16.00 Daniel Speer Brass – Swing karácsony

18.00 Misztrál
A harmadik adventi gyertyát meggyújtja:

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, országgyűlési képviselő

NEGYEDIK ADVENTI HÉTVÉGE

DECEMBER 22. PÉNTEK
15.00 Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény

17.30 Braunhaxler Dalkör

19.00 Tárkány Művek

DECEMBER 23. SZOMBAT
15.00 Kárász Eszter és az Eszter-lánc Mesezenekar – Hóhullásban

16.00 Dr. Rex, Dr. Varga Károly gyermekorvos

 és a Dr. Rex Kutyás Egyesület zenés bemutatója

17.00 Petruska
19.00 Kaláka – Szabad-e bejönni ide betlehemmel?

A negyedik adventi gyertyát meggyújtják: 

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, valamint a Hello Wood 

társtulajdonosai: Huszár András, Pozsár Péter és Ráday Dávid

GRYLLUS DÁNIEL ÜNNEPI ÜZENETE

Ismét advent, ismét Óbuda! A várakozás időszaka. Várunk Jézus eljövete-

lére, egyre több gyertyát gyújtunk vasárnaponként. A várakozás perceit, 

az előkészületet szebbé, tartalmasabbá szeretnénk tenni Óbudán, ezért a 

fények, a muzsika, a karácsonyi vásár. 

Mindenkit várunk szeretettel!
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Óbudai Kulturális Központ 
1032 Budapest, San Marco u. 81. Tel.: 06 1 388 2373, 

www.kulturkozpont.hu, instagram: @kulturkozpont

December 1. péntek 17.30–19.00 Jézus élete előadás (Ingyenes.)

December 1. péntek 20.00 Casablanca táncláz
December 2. szombat 9.00–13.00 Babaruhabörze
December 3. vasárnap 10.00 Családi vasárnapok – VSG Táncszínház: 
A rendíthetetlen ólomkatona
December 3. vasárnap 17.00–21.00 Sirtos görög táncház
December 8. péntek 17.30–19.00 Jézus élete előadás (Ingyenes.)

December 8. péntek 20.00 Irodalmi kávéház – Tordai Teri és Horváth Lili
December 9. szombat 15.00 Turay Ida Színház: Körmendi bérlet – Janika
December 10. vasárnap 10.00 
Családi vasárnapok – Bognár Szilvia: Adventi Titoktok koncert
Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor megzenésített sorai és 

népi dallamok vezetnek bennünket a titkos úton. Emellett a téli ünnepkör 

dalai, valamint Ady Endre és Rainer Maria Rilke költeményei is felcsendülnek.

Az előadás helyjegyes, jegyváltás kétéves kortól. Jegyár elővételben: 1400 

Ft és 1600 Ft, az előadás napján: 1700 Ft és 1900 Ft. Családi jegyár elővé-

telben, személyesen: 5600 Ft és 6400 Ft, 

aznap, a helyszínen: 6800 Ft és 7600 Ft.

December 10. vasárnap 17.00–21.00 
Sirtos görög táncház
December 17. vasárnap 17.00–21.00 
Sirtos görög táncház

Békásmegyeri Közösségi Ház
1039 Budapest, Csobánka tér 5. Tel.: 06 1 243 2433, 

www.kulturkozpont.hu, instagram: @kulturkozpont

December 1. péntek 15.00 Accordia Irodalmi Társaság (Ingyenes.)

December 1. péntek 16.30 Táncos örökségünk (Ingyenes.)

December 1. péntek 17.30 Jégangyal faragása a Csobánka téren (Ingyenes.)

December 9. szombat 10.30 Családi színház – Dumaszínház: Pumukli
December 15. péntek 16.30 Aprók tánca
December 15. péntek 17.00 Színházi kulisszák mögött – Alma meg a 
fája (Ingyenes.)

December 16. szombat 18.00  Dallamok a fa alá – Bódy Magdi, Kocsis 
Tibor, Majsai Gábor és a Stúdió11 koncertje 

Az adventi időszakban, a karácsonyi készülődés idején, jólesik egy kicsit 

megpihenni. Világslágerekkel, karácsonyi dallamokkal hangolódjunk az 

ünnepekre a lelkünkben is!

Jegyár: elővételben: 2500 Ft, a helyszínen: 3000 Ft

Csillaghegyi Közösségi Ház
1039 Budapest, Mátyás király út 11–15. Tel.: 06 1 240 0752, 

www.kulturkozpont.hu, instagram: @kulturkozpont

December 1. péntek 10.00 Népzenei koncert babáknak
December 1. péntek 14.30 Régmúlt idők mozija – A vágy villamosa (1951)  

December 2. szombat 10.00 Józsa Tamás Gitárakadémia (Ingyenes.)

December 3. vasárnap 10.00 Kakaómozi – Jégvarázs (2013)  

December 8. péntek 18.30 Régmúlt idők mozija – Az élet csodaszép (1946)  

December 9. szombat 10.00 Mesés hétvégék – Karácsonyi dobozolás 

(Ingyenes.)

December 9. szombat 17.00 Mozititkok – Koppányi aga 50
December 15. péntek 10.00 Népzenei koncert babáknak
December 16. szombat 10.00 Rutkai Bori Banda: Kiskarácsony 

Gyertek hozzánk kiskarácsonyozni, ünnepeljetek velünk! A koncert után 

és alatt: Küldj élő képeslapot, karácsonyi videóüzenetet, havas tájjal, 

fenyőfával annak, akinek a legjobban szeretnél! Belépő: 1000 Ft

3K
1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2. Tel.: 06 1 247 3604, 

www.kulturkozpont.hu, instagram: @kulturkozpont

December 1-től megtekinthető a hagyományosan felállított betlehem 

a 3K előtt. 

December 2-án, 9-én, és 16-án 16.00–19.00 óráig a hangulatot ünnepi 
fényfestés színesíti a téren.

December 1. péntek 16.00 és 17.30 Szaloncukor-készítés
December 2. szombat 16.00 Bergengóc Zenegóc Társulat: A Mikulás 
mesekönyve
December 8. péntek 17.00 Adventi készülődés vintage hangulatban
December 9. szombat 17.00 Régi karácsony – Az Aranyszamár Bábszín-
ház előadása
December 15. péntek 20.00 Lelki fröccs – Pál Feri atya: A lelkierő fej-

lesztése, éltető spiritualitás. 

A spiritualitás akkor lesz számunkra aktív erőforrás, ha felismerjük az élet 

mélysége mellett a magasságát is. Jegyár: 1500 Ft

December 16. szombat 16.00 Hangszersimogató karácsony
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Civil Ház  
1036 Budapest, Kolosy tér 2. (Piac, galéria.) Tel.: 06 1 240 0262, 

www.kulturkozpont.hu, instagram: @kulturkozpont 

Minden programunk ingyenesen látogatható.

December 2. szombat 10.00 Családi adventi nap
10.00 Karácsonyi bábos betlehemes előadás a Magyar Népmese Szín-
ház előadásában
11.00 Hagyományos, életnagyságú, közös betlehemépítés a Kolosy téren

15.00 Betlehemek – Kiállításmegnyitó
10.00–13.00 Gyerekprogram: a legkisebbek felszállhatnak a karácsonyi 

kisvonatra, óriás fajátékokkal játszhatnak, és lesz adventi kézműves fog-

lalkozás is.

December 2. szombat 15.00 Betlehemkiállítás 
December 9. szombat 11.00 Mimó Öko-Mesekuckó

Aquincumi Múzeum
1031 Budapest, Szentendrei út 135. Tel.: 06 1 430 1081, www. aquincum.hu, 

Facebook: @Aquincum.Museum, aquincum@aquincum.hu, 

Instagram: @aquincummuseum

December 3. vasárnap 12.00 Saturnalia
A karácsonyi ünnepkör gyökerei az antikvitásban
Az Aquincumi Múzeum Saturnusnak, az idő urának vidám ünnepét, a 

modern karácsony ősét, egy ingyenes rendezvény keretén belül szí-

nes programokkal kívánja feleleveníteni. A látogatókat áldozatbemu-

tatás, hagyományőrző bemutató, ókori lakoma, kézműves termékek 

vására, tárlatvezetés, a gyermekeket pedig római játékok várják. Cse-

kély összeg ellenében a programok mellett a résztvevők római stílu-

sú ajándéktárgyakat is készíthetnek, amellyel megajándékozhatják a 

számukra kedves személyeket.

Esernyős – Óbudai Kulturális, Turisztikai 
és Információs Pont
1033 Budapest, Fő tér 2.  Tel: 06 30 883 1953, www.esernyos.hu, 

info@esernyos.hu,  www.facebook.hu/esernyos

December 8. péntek 19.00 Wine Time – Tokaj-hegyaljai ünnepi borok

Sorozatunkban zenei élményekkel bolondítjuk meg borismereti kurzusa-

inkat. A kóstolóval egybekötött előadások közben meghívott lemezlova-

sok gondoskodnak róla, hogy a megízlelt borokhoz illő dallamokkal pezs-

dítsük fel érzékeinket. Ezúttal az ünnepi asztalra szánt tokaji száraz és 

édes borokkal ismerkedhetünk meg. A kóstolókhoz kísérő falatokat szol-

gálunk fel. Előadó: Káli Ildikó sommelier. Dj-k: International Love Affair. 

Jegyár: 3500 Ft. A program 18 éves korhatárhoz kötött. A korlátozott fé-

rőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges december 7-én éjfélig az 

info@esernyos.hu e-mail címen, vagy a 06 30 883 1935 telefonszámon.

December 13. szerda 19.00 Szindbád Szerda – Dresch Vonós Quartet
A jazz ikonikus alakja és egy új nemzedék virtuózainak egymásra talá-

lásának lehetünk tanúi. Az új nemzedék legegyedibb, a népzenét ele-

meiben ismerő zenészei a társak, akikkel Dresch Mihály folyamatosan 

változtatja, tágítja a műfaj határait, kényesen egyensúlyozva a jazz 

és a népzene mezsgyéjén. Dresch Mihály – szaxofon, fuhun, furulya, ifj. 

Csoóri Sándor – hegedű, brácsa, Brasnyó Antal – brácsa, Bognár Antal 
– nagybőgő. Jegyár: 1000 Ft.

December 10. és 17. vasárnap 15.00–19.00 Adventi szöszmötölő (Ingyenes.)
December 10-én családi mézeskalácssütés. Amíg a gyerekek sütik a mé-

zeskalácsot, a szülők feldíszíthetik a mézeskalácsból készült Fő teret.

December 17-én gyapjúangyalkák, illatos méhviaszgyertyák, karácsonyi 

üdvözlőkártyák, adventi gyertyás asztali díszek készítése természetes 

anyagokból.
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Óbudai Társaskör
1036 Budapest, Kiskorona u. 7. Tel.: 06 1 250 0288, www.obudaitarsaskor.hu

December 2. szombat 11.00 A Liszt Ferenc Kamarazenekar matinéja – 

Mikulás-váró koncert a puttonyban meglepetés darabokkal. Szerkesztő 

és zongorán közreműködik: Simon Izabella. Rendező: Liszt Ferenc Kama-

razenekar. Belépőjegy: 1000 Ft

December 2. szombat 19.00 Az Óbudai Kamarazenekar adventi hang-
versenye. Közreműködik: Drahos Rebeka, Hegyesi Gabriella – fuvola. 

Belépőjegy: 1000 Ft

December 9. szombat 19 óra Tárogató, klarinét és jódli parádé 
– Kiss Gy. László Liszt-díjas művész rendhagyó koncertje

Vidám muzsikák, mulatságos történetekkel fűszerezve. Belépőjegy: 1800 

Ft, diákjegy: 900 Ft

December 11. hétfő 19.00 Az Excanto Együttes adventi koncertje
Reneszánsz és barokk művek. 

Belépőjegy: 1500 Ft, diákjegy: 750 Ft. Támogató: NKA 

December 15. péntek 19.00 Társasköri 
karácsony – Érdi Tamás zongoraestje
Bartók, Chopin és Kodály művei. Belépő-

jegy: 1600 Ft, diákjegy: 800 Ft

December 16. szombat 15.00 Mozart Klub
Karácsony a Mozart Klubban – A gyere-

kek játszanak Lakatos György vezetésé-

vel. Belépőjegy: 500 Ft, diákjegy: 300 Ft. 

Támogató: NKA

Kassák Múzeum 
1033 Budapest, Fő tér 1. Zichy-kastély, www.kassakmuzeum.hu

December 2. szombat, 10.00–13.00 Ragassz fénnyel! – Családi nap 
Advent alkalmából fénnyel és színekkel játszunk: sötétben világító ka-

rácsonyfadíszeket és színes, áttetsző játékokat is készítünk. Vetítéssel 

és a kiállításra alapozó kvízzel is várjuk az érdeklődőket. A foglalkozást 

tartja: Barna Orsolya képzőművész, antropológus. Belépődíj: 600 Ft/fő, 

családi jegy: 1800 Ft. 12.00-tól Szeredi Merse Pál kurátor tart tárlatveze-

tést: Kassákizmus 2. Az új Kassák – A ló meghal és a madarak kiröpülnek 

című kiállításban. Lehetőség van csak a tárlatvezetésen is részt venni, ez 

esetben elég a múzeumi belépőjegyet megvásárolni. Jegyárakról a hon-

lapon tájékozódhatnak.

Óbudai Platán Könyvtár
1031 Budapest, Arató Emil tér 1. (Bejárat a Kadosa utca felől.) 

Tel.: 06 1 439 0936, www.platankonyvtar.hu. Hétfő 12–18, kedd 10–19, szerda 

zárva, csütörtök 10–19, péntek 12–18, minden páratlan hét szombatján 10–14

December 4. hétfő 17.00 Abrakadabra. Takács Mari IBBY-díjas gyermek-

könyv-illusztrátor kiállítását megnyitja Paulovkin Boglárka grafikus, 

illusztrátor. A kiállítás megtekinthető: 2018. január 26-ig a könyvtár 

nyitvatartási idejében.

December 9. szombat 11.00 Egy kupac kufli a Platánban. Interaktív könyv-

bemutató és játék az Elhagyatott Réten. A Kuflik, az egyik leginkább 

szeretnivaló gyerekkönyv- és rajzfilmsorozat szerzője és illusztrátora, 

Dániel András, újra könyvtárunkban!

December 11. hétfő 16.00–18.00 Csillagok, 
csillagok. A Magyar Origami Kör adventi 

foglalkozása. Karácsonyi díszek elkészítésé-

re és ünnepi csomagolási technikák elsajá-

títására lesz lehetősége az érdeklődőknek.

December 12. kedd 17.00 Hétalvók. Miért 

alszanak téli álmot az állatok? Ki a leg-

nagyobb hétalvó? Vajon táplálkoznak-e 

hibernáció alatt? Többek között ezekre a 

kérdésekre is választ kaphatunk, ha meg-

hallgatjuk az Elveszett Állatok Alapítvány 

munkatársainak előadását. Kisállat-simo-

gatóval, színezővel várjuk az állatbarátokat.

December 14. csütörtök 18.00 Villa-Lobos ünnepi koncert. Előadják: A Kru-
lik Kvartettből alakult vonóstrió tagjai. Heitor Villa-Lobos: Trio. Ünnepi 

hangverseny a szerző születésének 130. évfordulója alkalmából. Négyté-

teles vonóstriója teljes terjedelmében most hangzik el először Magyaror-

szágon az Óbudai Platán Könyvtárban.

Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum
1036 Budapest, Korona tér 1. Tel.: 06 1 375 6249, www.mkvm.hu, 

e-mail: mkvm@iif.hu, Facebook: www.facebook.com/mkvmuzeum

December 6., 13., 20. szerda 17.00 Régi idők karácsonya (interaktív tárlat-

vezetés kávéval és süteménnyel). Belépő: 1200 Ft. Regisztráció szüksé-

ges: Németh Ádám, 06 1 375 6249; nemeth.adam.mkvm@gmail.com
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*Sávszélesség: 1000/200 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebesség: 300/50 Mbit/s. Megrendelésre vonatkozó igényét jelezze a 1272-es telefonszámon 
vagy ügyfélszolgálatainkon. A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes technikai felmérés szükséges.A tájékoztatás nem teljes körű.

EZERREL KARÁCSONY
SZUPERGYORS INTERNET
TV ÉS TELEFON MELLÉ IS!

*Sávszélesség: 1000/200 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebesség: 300/50 Mbit/s. Megrendelésre vonatkozó igényét jelezze a 1272-es telefonszámon 
vagy ügyfélszolgálatainkon. A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes technikai felmérés szükséges.A tájékoztatás nem teljes körű.

1272    WWW.DIGI.HU
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Térszínház 

1033 Budapest, Fő tér 1. Zichy-kastély, Tel: 06 1 388 4310, www.terszinhaz.hu 

December 17. vasárnap 18.00 Karácsonyi misztérium
Belépés színházjegy helyett elemózsiás batyuval. Magyar népi betlehe-

mesekből és karácsonyi népénekekből szerkesztettük játékunkat. A szö-

vegkopásokat és nyelvi romlásokat autentikus forrásból merítve kiegé-

szítettük és kijavítottuk, így a népi hagyomány epikus színházi vonásait 

megerősítettük.

Szent Péter és Pál főplébánia-templom

1036 Budapest, Lajos utca 168., Tel.: 06 1 368 6424

December 2. szombat 10.00 Adventi koszorúk közös készítésére hívjuk a 

családokat és a gyerekeket.

December 3. vasárnap 9.00 Szentmise, utána Mikulás-ünnepséget tartunk 

a gyermekeknek.

December 10. vasárnap Az esti szentmisén templomunk Albert 
Schweitzer énekkara Bárdos Lajos Missa Quartáját énekli, valamint 

adventi motettákat ad elő. 

Óbudai Szaléziak, Segítő Szűz Mária Lelkészség

1032 Budapest, Bécsi út 175., Tel.: 06 1 368 6027

December 4-től roráte szentmisék (hétfőtől szombatig) 6.00-kor a 

templomban

December 5-én és 19-én, kedden gyertyafényes roráték
December 15-én, a pénteki 18.00 órai szentmisétől december 16., 
szombat 18.00 óráig – 24 órát az Úrért (24 órás szentségimádás)

Advent szombatjain (december 2., 9., 16. és 23.) 17.45-kor adventi 
gyertya gyújtás a templomban

Szent József Ház

1038 Budapest, Templom utca 20., www.bekasmegyer-ofalu.hu 

December 8. péntek 17.00 Adventi koszorú. Gyimesi László Ófalui Bet-

lehemes című művét helyi lakosok adják elő (ősbemutató). Egész este 

kézművesek, vásárosok kínálják portékáikat. 
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KORCSOLYAPÁLYA
Fő tér, Csobánka tér
Óbuda–Békásmegyer Önkormányzata az Advent Óbudán programsorozat 
keretein belül idén is újra két helyszínen nyitja meg az óbudai lakosság 
részére a jégpályáit. 

Nyitás: december 2. 17.00
Nyitva tartás: A Fő téren a hét minden napján 8.00–22.00 között, 
a Csobánka téren a hét minden napján 8.00–20.00 között. 

Szolgáltatások:  ingyenes oktatás, korcsolyakölcsönző, szerviz.
Élezés csak a Fő téren, hétvégi napokon, 1000 Ft/cipőpár.
A pálya mellett korcsolyakölcsönző és öltöző működik. A korcsolyabérlés díja 
felnőtteknek 600 Ft, gyerekeknek 400 Ft. Az óbudai jégpályákon hétköznap, 
tanítási időben a III. kerületi iskolai csoportok részére, tanári kísérettel a 
korcsolyabérlés díja 200 Ft.
Bérelhető méretek: kétélű korcsolyacipő 22–26 méretig (állítható), egyélű 
korcsolyacipő 26–48 méretig.
Ingyenes korcsolyaoktatás: 
a Fő téren: szombatonként 8.00–10.00, 
a Csobánka téren: vasárnaponként 8.00–10.00 óráig.

Az óbudai jégpályák használata minden időpontban ingyenes.

Jöjjön el, töltődjön fel szeretteivel aktívan, mozgásban!
Sportélményekben gazdag korcsolyázást kívánunk 
minden kedves látogatónknak!


