
VÖRÖSMARTY TÉR
A vásárban a magyar kézműves mesterségek 
mutatkoznak be, a kiállítókat hagyományosan egy 
független zsűri választja ki évről évre. A jelentkezők 
komoly minőségi rostán esnek át: kizárólag saját 
készítésű munkákkal jelenhetnek meg az eseményen, és 
alapfeltétel, hogy az alkotó is kint áruljon a standján, így 
személyesen válaszolhat a vásárlók kérdéseire. Idén közel 
120 kiállító portékáit fürkészhetjük végig, ők 20 különféle 
mesterséget képviselnek. Az igényesen kialakított 
standok között diszkréten bújik meg egy-egy szövőszék, 
megleshetjük a gyertyafaragás titkait, a helyszínre 
telepített hagyományos kovácsműhely pedig garantáltan 
a férfivendégek kedvenc helyszíne lesz. 

A szervezők idén nagyot újítottak gasztrovonalon: 
a Kárpát-medence tradicionális konyháját mutatják 
be tematikus hetek keretében. A kulináris élvezetek 
központi helyszíne a Gerbeaud cukrászda előtt felépített 
90 négyzetméteres hütte. Látványkonyhájában 
ugyanaz az installáció, amely a világ legrangosabb 

szakácsversenyén, a lyoni Bocuse d'Oron is kiszolgálta 
a versenyzőket. Itt készítik el minden hét keddjén 
az adott témához illeszkedő ételeket, ezek aztán 
a hét többi napján a tér összes vendéglátóegységében 
megkóstolhatók. A harmonikus ízekről és a precíz 
borpárosításról neves hazai vendéglátósok mellett 
a Gastro-Hack csapata gondoskodik, a kiemelt vendégséf 
Serényi Zsolt, a hütte rezidens szakácsa Batta Ramon. 
November 27. és december 3. között például a töltött 
káposzta lesz terítéken somlói borokkal párosítva, majd 
jön a halak hete, utána pedig mesterfogások hanukára 
hangolva, karácsonyi ételek, végül újévi malac kerülnek 
terítékre. Bővebben erről és az aktuális programokról 
a www.budapestkaracsony.hu oldalon tájékozódjunk.

A forralt bor a karácsonyi vásárok kvintesszenciája, 
ennek a minőségére ez évtől nagy hangsúlyt 
fektetnek: egységesítették a kínálatot, a téren az összes 
vendéglátóegység kizárólag neves borászoktól 
származó, minőségi alapanyagból készíti a fűszeres 
lélekmelegítőt. 

PÁCZAI TAMÁS
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Néptáncegyüttes, de porondon lesz a Pénzügyőr 
zenekar és a Péterfy Kórház idegsebészeti osztályának 
dolgozói is adventi koncertet szerveznek a Bazilika 
kupolája alatt. 

Részletek: adventiunnep.hu

JÓTÉKONYSÁG: 

December 6-án délután négykor landol a három 
méter átmérőjű adventi koszorú mellett Joulupukki, 
az igazi finn Mikulás! Mindössze egy órát marad, így, ha 
nem kerülünk sorra, december 13-án vigasztalódhatunk 
a Luca székén a kézműves játszóházban. A fűtött 
faházban egyébként minden nap olyan érdekes 
programokkal várják a gyerekeket, mint a gyertyaöntés, 
kalácssütés, nemezelés vagy a kosárfonás. 

A nagyobbakat koncertek sorozata várja esténként 
a Fővám tér színpadán, a Gerbeaud pazar fényfestése 
pedig pálinkakóstoláshoz (is) ideális díszlet lehet.

Lapunk kérdésére Bán Teodóra, a Budapesti 
Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője 
elmondta, hogy a várhatóan 800 ezer hazai és külföldi 
látogatót vonzó esemény biztonságára kiemelten 
figyelnek, a rendőrség folyamatosan járőrözik, a tér 
behajtóit betonkordonokkal is védik.

SZENT ISTVÁN TÉR
Az idén hatodszorra megrendezett Adventi Ünnep 
komoly riválisa lett a Vörösmarty térnek, ennek mi, 
látogatók örülhetünk a legjobban. Itt is nívós kiállítók 
portékái közül válogathatunk, a gasztroutcában pedig 
erős nemzetközi felhozatal várható, így érdemes 
átruccanni a „szomszédos hüttéből” egy vacsorára. A tér 
közepén épített korcsolyapálya ingyenes, a 14 év alatti 
gyerekeknek, a korcsolyabérlés szintén, hétvégente 
ráadásul ingyenes oktatáson is részt vehetnek. 

A Bazilika homlokzatán Közép-Európa legnagyobb 
3D-s fényjátékát tekinthetjük meg, a templomban pedig 
minden napra jut egy koncert. Itt rendezik december 
3-án a Nemzetközi Adventi Kórusfesztivált, koncertezik 
egyebek mellett a Ghymes, fellép többször a Göncöl 
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