
Felhívás 

Budapesti Adventi Sétára! 

 

 

Tisztelt Megyei Elnökök, Klubvezetők! 

Kedves Barátaink! 

 

Az „Életet az éveknek” Területi Egyesülete, budapesti Elnöksége szeretettel meghívja 

a társszervezeteket 2019. november 28-29-30 városnézéssel, színházlátogatással, 

könyvbemutatóval, minikoncerttel egybekötött adventi programra.  

Szeretnénk Önökkel együtt élvezni a kivilágított, ünnepi köntösbe öltöztetett 

Budapestet. 

 

A TERVEZETT PROGRAM 

 

Érkezés 2019. november 28-án (csütörtökön) legkésőbb 10 óráig a 

Sissi Hotelbe (Budapest IX. kerület, Angyal utca 31.) 

 Megközelíthető: Kelenföldi pályaudvartól, 4-es metróval a Kálvin térig, ott 

átszállni a 3-as metróra, Kőbánya-Kispest felé, a Corvin negyednél kell leszállni, 

innen a 4-6-os villamossal 1 megálló a Mester utcáig, itt kell leszállni és innen 

séta az Angyal utcáig. 

 

 10 órakor köszöntés, bemutatkozás.  

 

 12 órakor ebéd a Gulyás étteremben 

 

 14 órakor Irodalmi séta Aranytól Mikszáthig, Aradi Péterrel vezetett séta 

 

 16 órakor Betekintés az újonnan épült Párizsi udvarba 

 

 17.30 órakor Közép-Európa legnagyobb 3D fényfestésének megtekintése a 

Bazilika előtti Adventi vásáron 

 

 19 óra vacsora a Hotelben 



2019. november 30. (Péntek) 

 

 8-9 óráig Reggeli  

 

 10 órakor A Seuso-kincs megtekintése a Nemzeti Múzeumban.  

 Pannónia fénye című állandó kiállításon három elegáns térben csodálhatjuk 

meg a késő római császárkor egyik legértékesebb leletegyüttesét. 

 

 12 órakor ebéd a Gulyás étteremben 

 

 14 órakor Beszélgetés Bábel Budapest, egy különös család, egy gyönyörű 

város és egy sorsdöntő szerelem története című könyvről. 

 

 17 órakor vacsora a Hotelben 

 

 19 órakor Mennyei hang című vígjáték megtekintése a Játékszínben 

 

Az angol Peter Quilter 2005-ben írt komédiája a világ több mint húsz országában 

színpadra került már, több millió jegyet adtak el rá. 

Florence Foster Jenkins, a világ legrosszabb operaénekesnője a főszereplője 

Peter Quilter egyszerre vidám és megható vígjátékának. Ám hiába ő a 

legrosszabb, a hangversenyeire mégis minden jegy elkel. Mert igaz, hogy a 

kijövő hanggal is baj van, ráadásul se ritmusérzéke, se hallása, de mindehhez 

olyan áradó szeretet, báj társul, olyan erős hit a zene felemelő, nemesítő hatásába 

– hogy népes rajongótábora imádja Florence-t. Rossz énekes eddig még soha nem 

volt ilyen szeretetreméltó.  

 

2019. november 30.(Szombat)  

 

 8-9 óráig reggeli 

 

 10 órakor  Látogatás a Zenetörténei Múzeumba (Erdődy Palota) 

 Kis koncerttel egybekötött múzeumi vezetés (Erdődy Palota legértékesebb 

műtárgyai, néhány hangszer hangjának meghallgatása, Dohnányi Ernő 

egyedi formájú zongorája, ami előadásban szólal meg, rövid, klasszikus-

romantikus mű elhangzása fiatal előadóművészekkel. 

 

 13 órakor Ebéd a Gulyás étteremben 

 

 14 órakor búcsú, hazautazás. 



KÖLTSÉGEK 

2 éjszakára szállás reggelivel, 3 ebéd, 2 vacsora, színház, kulturális program költsége: 

33.900 Ft 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 25 fő jelentkező esetén tudjuk a programot 

megvalósítani. Ezért kérjük a jelentkezési határidő szigorú betartását.  

 

A részvételi díjat legkésőbb 2019. október 15-ig kérjük, 1134 Budapest, Tüzér utca 56-

58. „Nyugdíjasok „Életet az Éveknek „ Területi Egyesülete címére postai csekken, 

megjegyzés rovatban feltüntetni: Adventi séta, vagy előre egyeztetett időpontban 

személyesen befizetni. 

 

A csatolt jelentkezési lapon történik a regisztráció, melyet kérünk, az Életet az 

Éveknek” Területi Egyesületének e-mail címére megküldeni szíveskedjenek. 

bp.eletetazeveknek@gmail.com 

 

 

KAPCSOLATTARTÓK:  Medveczki Aranka: 06-30/641-5686 

Csohány Gábor: 06/20- 3614- 998 

 

Sok szeretettel várunk mindenkit. 

 

Budapest, 2019. szeptember 28. 

Budapesti Területi Egyesület Elnökség nevében 

 

dr. Talyigás Katalin  

Budapesti elnök 

06-20-9311-084 

 

 

 

„Az utazás lényege, 

hogy váratlan dolgok történjenek. 

Ez a kívánatos, ettől érdekes az egész. 

Alkalmazkodj a helyzethez, és 

próbáld meg kihozni belőle a maximumot.” 

Belényi Dániel 

mailto:bp.eletetazeveknek@gmail.com

