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Tisztelt Szentendrei Polgárok! 

Kedves Szentendreiek! 

A karácsonyi készülődés és az advent időszakában 

köszöntöm Önöket!  

A november 28-án kezdődő négy vasárnap és 

négy hét a várakozás jegyében telik. Várjuk a fény 

megszületését, a világosság növekedését, Jézus 

eljövetelét. A keresztény világban a karácsony Jézus 

Krisztus, Isten egyszülött fia születésének ünnepe, 

erre emlékezünk, és a Megváltó példájából próbálunk 

erőt meríteni saját életünkhöz. 

 

A legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, 

lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet és az 

összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor 

van igazán alkalmunk arra, hogy rohanó világunkban 

egy kis szünetet tartsunk és szeretteink körében 

békésen, meghitten ünnepeljünk. 

Az idei ünnep másról is szól. A reményről. 

Arról, hogy bár emberpróbáló év van a 

hátunk mögött, de szeretettel, türelemmel 

és összefogással túljutunk ezen is. 

Az elkövetkező időszak kiváló alkalom lehet 

számunkra, hogy ünnepi díszbe öltöztessük 

lelkünket, odafigyeljünk egymásra és 

magunkra is, és megerősítsük a világjárvány 

által megtépázott közösségeinket. 

Bár nehéz időket élünk, Szentendre idén is karácsonyi 

díszbe öltözik, zegzugos utcáink benépesülnek 

az ünnepi forgataggal. Reményeink szerint a 

helyiek mellett a közelben vagy távolabb élők is 

örömmel látogatnak el hozzánk decemberben. 

A Fő téren a tizenöt méter magas karácsonyfa, az 

adventi koszorú, a betlehemi jászol, a karácsonyi 

fények ünnepi hangulatot varázsolnak szeretett 

városunkba. A Szentendrei Kulturális Központ 

számos programmal készül az idén is. A teljesség 

igénye nélkül: lesz adventi vásár a Dumtsa Jenő 

utcában, színházi előadások a Teátrumban, 
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Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: 

»Ne félj! Amíg nekem van lángom, meg tudjuk 

gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény!« 

A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a még 

égő gyertyát és lángjával életre keltette vele a többit! 

Add Urunk, hogy soha ne aludjon ki bennünk a 

remény! Hadd legyünk eszköz a kezedben, amely 

segít megőrizni bennünk és gyermekeink szívében 

a hit, a remény, a szeretet és a béke lángját!”

Áldott karácsonyt kívánok! 

Fülöp Zsolt

polgármester

Biztosan sokan ismerik a négy gyertya 

történetét, az adventi időszakban 

különösen aktuális a mondanivalója: 

„Az adventi koszorún négy gyertya égett. Annyira 

nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett 

hallani, amit beszélgetnek. Azt mondta az első:  

»Én vagyok a béke. De az emberek nem képesek 

életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni…«  

És néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő 

kanóc emlékeztetett a hajdanán fényesen 

tündöklő lángra. Azt mondta a második: 

»Én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek 

tartanak, nincs értelme tovább égnem…« 

A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta 

a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya: 

»Én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. 

Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, 

hogy milyen nagy szükségük van rám…« – ezzel ki is 

aludt. Hirtelen belépett egy gyermek a szobába, és 

mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: 

»De hiszen nektek égnetek kéne mindörökké!« – és 

elkeseredésében sírva fakadt.  

karácsonyi filmpremierek a P’Art Moziban, 

kiállítások, koncertek. Meghallgathatjuk a Musica 

Beata Adventi hangversenyét, részt vehetünk a 

jótékonysági Mikulásfutáson, és vasárnaponként 

együtt gyönyörködhetünk a Fő téri fényfestésben is. 

Reményeim szerint idén már személyesen is részt 

vehetünk a sokak által annyira szeretett Fő téri 

gyertyagyújtásokon, ahol vasárnaponként 1-1 

gyertyát gyújtunk majd meg négy héten keresztül 

a város adventi koszorúján. December 19-én 

advent utolsó vasárnapján pedig együtt fog égni 

a hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyája!   
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 Közös ima – Blanckenstein György plébános 

(Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia)

 Adventi dallamok a Musica Beáta Kórus 
közreműködésével. Vezényel: Bokorné Forró 

Ágnes 

 Fényfestés a Fő téren (karácsonyi hangulatú 

diák vetítése – a gyertyagyújtások ünnepi részét 

követően egészen este 19:00 óráig) 

SZILVESZTER
 2021. december 31. péntek 17:00-01:00   Fő tér 

Fényfestés

Szentendre Város Tisztes Iparos díjasa és Pál 

Gyuláné a Vasárnapi Merőkanál Egyesület, 

Szentendre Város Civil Szervezete díjasa 

 Közös ima – Horváth-Hegyi Olivér evangélikus 

lelkész vezetésével (Szentendrei Evangélikus 

Egyházközösség)

 Orbán Bori és Pánczél Kristóf karácsonyi műsora
 Fényfestés a Fő téren (karácsonyi hangulatú 

diák vetítése – a gyertyagyújtások ünnepi részét 

követően egészen este 19:00 óráig) 

 2021. december 19. 17:00   Fő tér 

 Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi 
gyertyagyújtás – Karácsonyi dallamokat ad elő 

Dömötör Emma. Felkészítő tanár: Kalmanovitsné 

Dévai Anikó. A negyedik gyertyát meggyújtja 

Kósz Zoltán olimpiai bajnok, a Kópé Egyesület 

elnöke, Szentendre Város Testnevelési és Sport 

díjasa

elő Gidó Nóra, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola 

növendéke. Felkészítő tanár: Sasvári Borbála.  

A második gyertyát meggyújtja Krizbacher 

Aurélia, Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal 

volt dolgozója, Szentendre Város Szolgálatáért 

díjasa és Antalicz Ferenc Norbert rendőr 

zászlós körzeti megbízottja, Szentendre Város 

Közbiztonságáért díjasa 

 Közös ima – Harmathy András lelkipásztor 

(Szentendrei Református Egyházközség)

 Sasvári Bori – Dömény Krisztián – Adventi 
népzenei koncertje  

 Fényfestés a Fő téren (karácsonyi hangulatú 

diák vetítése – a gyertyagyújtások ünnepi részét 

követően egészen este 19:00 óráig) 

 2021. december 12. 17:00   Fő tér 

 Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi 
gyertyagyújtás – Karácsonyi népdalokat ad elő 

Döbrönte Petra, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola 

növendéke. Felkészítő tanár: Sasvári Borbála. 

A harmadik gyertyát meggyújtja Plesa László, 

GYERTYAGYÚJTÁSOK 
A FŐ TÉREN

 2021. november 28. 17:00   Fő tér 

 Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi  
gyertyagyújtás – Karácsonyi dallamokat ad elő 

Dömötör Emma. Felkészítő tanár: Kalmanovitsné 

Dévai Anikó. Az első gyertyát meggyújtja Fülöp 

Zsolt polgármester, Balogh Gyöngyvér és Prikryl 

Ildikó Szentendre Város Közegészségügyi díjasai 

 Közös ima – Dani Zsolt lelkész vezetésével 

(Szentendrei Baptista Gyülekezet)

 MHSZHTP Katonazenekarának karácsonyi 
koncertje

 Fényfestés a Fő téren (karácsonyi hangulatú 

diák vetítése – a gyertyagyújtások ünnepi részét 

követően egészen este 19:00 óráig) 

 2021. december 05. 17:00   Fő tér 

 Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi 
gyertyagyújtás – Karácsonyi népdalokat ad 



HBPMK SZÍNHÁZTERME 
Hamvas Béla Pest megyei Könyvtár
(szentendre, PátriárKa utca 7.)

 2021. december 17. péntek 18:30  
Holle anyó varázslata

A Szentendrei Gyermekszínház és Kreatív Színházi 

Stúdió és a  Kanyar-GO Alapfokú Művészeti 

Iskola közös előadása kicsiknek és nagyoknak!

Élt egyszer egy özvegyasszony, akinek volt két lánya:  

az egyik szorgos, a másik lusta. Az özvegy sokkal 

jobban szerette a lustát, mert az az édeslánya volt. 

Minden munkát a másiknak kellett végeznie. Ott 

ült szegény napestig a kút mellett, és font, egyre 

font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából. Le 

akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant a 

kezéből, és beleesett a vízbe. A lány hazaszaladt 

a mostohájához, s elpanaszolta neki, mi történt. 

PÉTER-PÁL TEMPLOM
szentendrei szent Péter-Pál-temPlom
(szentendre, Kucsera Ferenc utca 2.)

 2021. december 18. szombat 19:20    
Adventi hangverseny

A Musica Beata Vegyeskar és az Új Szentendrei 

Kamarazenekar közreműködésével.

Műsor: Corelli, Dvorak, Liszt, Kodály, 

Berkesi, Wolf és Andorka művei és 

karácsonyi kórusművek hangoznak el.

A kamarazenekar művészeti 

vezetője: Négyessy Katalin

Vezényel: Bokorné Forró Ágnes és 

Wolfné Kovács Zsuzsanna

www.musicabeata.hu

 2021. december 07. 19:30 

Borbély Műhely feat. Vörös Niki
”Jazzklubunk látogatói megszokhatták, hogy 

decemberi koncertünk az adventi hangulat jegyében 

telik, ami persze nem a bevásárlóközpontok 

olcsó, elcsépelt repertoárját jelenti. A füstös 

hangú, “virtigli énekesnő”, Vörös Niki, “a magyar 

jazzélet egyik meghatározó alakja” a garancia 

arra, hogy elgondolkodtató és reménységet is 

hozó hangulatban készülhetünk az ünnepekre.”

Borbély Mihály

szentendre, dunaKorzó 18.

 2021. november 27. 20:00 

Bordó Sárkány

Középkori világzene: az együttes autentikus, magyar 

és európai középkori dalokat és táncokat ötvöz saját 

alkotói elképzelésével.

 2021. december 03. 20:00 

STOP Makarenko, STOP Mikulás

Az idén 10 éves Makarenko zenekar egyesíti 

a szentendrei underground hagyományokat 

a köldöknézegetős bölcsészrockkal, a 

magasművészetet a tömegművészettel, 

a szezont a fazonnal.
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P’ART MOZI
(szentendre, duna Korzó 18.)
 
 2021. december 02. 

ÉNEKELJ 2. 
színes amerikai családi animációs 

film, vígjáték, 112 perc, 2021 (6)

rendező: Garth Jennings

Az Illumination nagy sikerű, zenés animációs 

filmje folytatódik nagy álmokkal és káprázatos 

slágerekkel, hiszen az elszánt koala, Buster 

Moon, és az ő állati sztárcsapata az eddigi 

leglátványosabb szuperműsorukra készülnek…

Az Artisjus-díjas Szolnoki Péter a Bon-Bon együttes 

mellett szólistaként és zeneszerzőként is igen 

aktív, számos produkció énekes közreműködője, s 

emellett sokszor zeneszerzője  és hangszerelője is.

A sokoldalú muzsikus repertoárján saját dalai 

mellett jazz örökzöldek - és világslágerek is 

szerepelnek - újévi koncertünk közönsége 

tehát igazi zenei csemegére számíthat.

A muzsikusok ígérik: aki eljön a koncertre, 

úgy fogja érezni, jól indul az év!

ÚJÉVI KONCERT 
Hamvas Béla Pest megyei Könyvtár
(szentendre, PátriárKa utca 7.)

 2022. január 08. 18:00 

Borbély Műhely Újévi koncertje
Vendég: Szolnoki Péter

Borbély Mihály – szaxofon, klarinét

Tálas Áron – zongora

Horváth Balázs – bőgő

G. Szabó Hunor – dob

vendég: Szolnoki Péter – ének

A szentendrei Barlangban két évtizede 

működő Borbély Műhely Klub a hazai jazzélet 

referenciapontjává vált. Az Artisjus, eMeRTON, 

Lovagkereszt, Szabó Gábor és Liszt-díjas, a 

Vujicsics együttes tagjaként pedig Kossuth-díjat 

is elnyert Borbély Mihály és muzsikustársai - egy 

nagyszerű vendégszólistával kiegészülve - 

különleges koncerttel indítják az évet. 

Az meg, ahelyett, hogy megszánta volna, kegyet-

lenül ráripakodott: „Ha beleejtetted, szedd is ki 

belőle!” Mit volt mit tenni, a szegény lány össze-

szedte minden bátorságát és az orsó után ugrott…

Így kezdődik a mese a jóról és a rosszról: évszá-

zadok óta mesélt történet ez, az örökös harcról 

a két oldal között. Egy csodálatos mese a pozitív 

és negatív dolgokról a világunkban, és a kútról, 

melyen keresztül Holle anyó varázslatos világába 

jutunk át. A mostohatestvérek bejárják a jóság, az 

igazságosság, a tisztelet, a szorgalom, a segítőkész-

ség, és egyben a felnőtté válás útját. Persze ki-ki 

a maga módján. És eközben Holle anyó dunyhájá-

ból csak hull a hó, míg a világ tiszta lesz és jó!

Jegyek elővételben online a szentendre.

jegy.hu oldalon, illetve személyesen a 

Tourinform Irodában válthatók. 
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adventi koncerttel szeretné megköszönni, hogy

Szentendre otthont ad neki. A produkció sok 

különlegességgel szolgál mindazoknak, akik 

december 19-én a Hamvas Béla Pest Megyei 

Könyvtár Színháztermébe jegyet váltanak. 

A Voice tehetségkutatóból, de a városból is jól 

ismert, népszerű Schwarcz Dávid nem csak tanári 

minőségében lesz jelen az eseményen. Fischl

Mónikához, és kedves színházi partneréhez Dolhai 

Attilához pedig érkezik egy-egy szívükhöz nagyon

közel álló személy, de hogy kik ők, 

az legyen meglepetés!

 december 18. 11:00, 17:00 

Helyszín: manK galéria
(szentendre, Bogdányi út 51.)

Benkó Bence - Fábián Péter:

Béke - betlehemi játék egy részben a K2 előadásában

Játsszák: Bán Bálint, Borsányi Dániel, Formán 

Bálint, Gyöngy Zsuzsa, Király Dániel, Piti Emőke

Zene: Rozs Tamás

 december 19. 18:00 

Helyszín: Hamvas Béla Pest megyei Könyvtár
(szentendre, PátriárKa utca 7.)

„Karácsonyi csillagok”
Fischl Mónika adventi koncertje

Vendégek:

Dolhai Attila, Schwarcz Dávid, Sturcz Szmollbend

Fischl Mónika énekesnő, az opera és az operett műfaj 

ünnepelt sztárja Magyarországon és külföldön

egyaránt. Számos nagyívű szerep megformálása 

után, nehéz és embert próbáló feladatok teljesítését

követően szentendrei otthonában tud feltöltődni 

hosszú évek óta. Úgy tartja, annyi motivációt és

örömöt ad neki a város, hogy 2021. karácsonyán egy 

 2021. december 16. 

EL A KEZEKKEL A PAPÁMTÓL!
színes magyar játékfilm, 2021 (6)

rendezők: Dobó Kata, Gulyás Buda

Dorka eleven, cserfes kislány, akinek élete szomorú 

egyhangúságban telik özvegy édesapja, András 

mellett. Azonban egy napon András bejelenti, 

hogy megházasodik. Az élénk fantáziájú kislány 

hétköznapjai innentől megváltoznak, kalandjai során 

új barátokra lel, s megismeri a varázslat erejét.

 2021. december 23. 

CLIFFORD, A NAGY PIROS KUTYA
amerikai-kanadai családi animációs 

film, 97 perc, 2020 (6)

rendező: Walt Becker

Amikor az általános iskolás Emily Elizabeth azt 

kívánja, hogy a kis piros kutyája legyen nagy és erős, 

nem arra számít, hogy amikor felébred, egy négy 

méter magas kutyát talál a kis New York-i lakásban...

 2021. december 02. 

NAGYKARÁCSONY
magyar romantikus vígjáték , 2021 (12)

rendező: Tiszeker Dániel

Arnoldnak, a többszörösen kitüntetett tűzoltónak 

egy balul elsülő romantikus lánykérés következtében 

összeomlik az élete. Az érzelmileg felfokozott 

karácsonyi készülődés lassan rádöbbenti, 

nem csupán a tériszonyát kell legyőznie, 

hogy új életet kezdhessen.

 2021. december 09. 

WEST SIDE STORY
amerikai filmdráma, musical, 2021 (12)

Rendező: Steven Spielberg

Az ötvenes évek New Yorkjában feszül egymásnak  

két banda, a Puerto Ricó-iak és a fehér amerikaiak. 

A viszály akkor mérgesedik el igazán, 

amikor egymásba szeret a Puerto 

Ricó-i Maria és az amerikai Tony.
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 2021. november 27 – december 19. 

Fő tér
A Rotary Club Szentendre Egyesület
Adománygyűjtő Akciója

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a Rotary Club 

Szentendre ebben az adventi időszakban is 2021. 11. 27-től 

2021. 12. 19-ig a szentendrei, Fő térre telepített faházban 

adománygyűjtő akciót szervez, mely fő támogatottjai a 

Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye, a 

„Bízz Magadban” Tanulmányi Ösztöndíj és a Dunakanyari 

Család- és Gyermekjóléti Intézmény. Az akcióban négy 

hétvégén szombat és vasárnap 12–19 óra között leszünk 

nyitva. A faházban a szolgálatot kétórás váltásokban 

a klub tagjai és segítőik, mint a Bárczi iskola tanárai 

és szociális munkát vállaló középiskolások látják el.

 2021. december 16 – december 22 

A Magyar Máltai szeretetszolgálat szentendrei 
csoportja a korábbi, járvány előtti évekhez hasonlóan 
szervezi a karácsonyi élelmiszergyűjtést, két SPAR 
áruházban.

 2021. december 05. 17:00 

oFFline center
(szentendre, ady endre u. 6/B.)
A SZENTENDREI KATOLIKUS KARITASZ
JÓTÉKONYSÁGI ESTJE
A programban résztvevő művészek többek között:

Gyermán Júlia hegedűművész, Menyhárt Mária 

fuvolaművész, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, 

Plena Sonitus Kamara kórusa, Sergő Sára Akusztik

Az esten jelen lesznek műveikkel:

Szmetana Ágnes üvegművész, Panyi Zsuzsi 

iparművész, Rácz Zita selyemfestő művész

Az eseményre belépés ingyenes, de 

ADOMÁNYAIKAT helyszínen és a Keresztelő 

Szent János plébánián elfogadjuk!

(Bajcsy Zsilinszky u. 2)

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves 

adományozónkat és szórakozni vágyó vendégeinket!

AMITŐL JÓ A VILÁG…
JÓTÉKONYSÁGI 
ESEMÉNYEK 

Szentendre város civil szervezetei, egyesületei már 
évek óta jótékonysági akciókat szerveznek annak 
érdekében, hogy a bevételből támogatni tudják 
a nehezebb körülmények között élő polgárokat. 
Reméljük, e nagy összefogásnak köszönhetően idén 
is sikerül elérni, hogy valóban minden szentendrei 
számára széppé váljon az ünnep. 
 
 2021. december 04. 14:00 

dunaKorzó
Mikulásfutás
Nevezési díj: tartós élelmiszer szentendrei 

hátrányos helyzetű családok számára. 

Regisztráció: 13-14 óra között 

Bemelegítés: 14-14.15

Rajt: 14.15

Produkciós vezető: Erdélyi Adrienn, Horváth Viktória

Írta és rendezte: Fábián Péter, Benkó Bence

Az előadás az Ördögkatlan Fesztivállal 

közös koprodukció Jézus tanításai szerint a 

békéhez vezető út a megbocsátás útja: aki 

képes megbocsátani az ellene vétkezőnek, az 

békére lel. Ezt a krisztusi tanítást igyekszik 

követni a három betlehemi pásztor is, akik

személyesen köszönthették a Megváltót születése 

éjszakáján. De vajon hogyan érvényesíthető a

békére való törekvés erkölcsi parancsa a valóságban? 

Az előadás nem kevesebbre vállalkozik,

minthogy tovább szövi a három betlehemi pásztor 

történetét. Mi történt, miután hazatértek a kisded

Jézus jászolából? Hogyan őrizték meg a békét 

lelkükben, Betlehemben és széles e világon?

A k2 Színház legújabb előadása biblikus betlehemi 

ballada, amely kísérletet tesz a béke fogalmában

rejlő ellentmondások újrafogalmazására.
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A program ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött! 

Regisztráció: tdm@szentendre.hu címen 

vagy a +36 26 317-965-ös telefonszámon. 

www.iranyszentendre.hu

TDM Iroda (dumtsa Jenő utca 22.)
Látogass el hozzánk,

 Szelfizz karácsonyi szelfipontunkon!

 Nézz körül irodánkban és vásárolj szentendrei 

termékeket,helyi iparművészek csodás alkotásait!

 Vidd haza Szentendrét ízekben, 

formákban, hangulatban!

Vendégház (Fő tér 12.)
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális 

szövetkezet szervezésében Adventi helyi termék 

és kézműves vásár a Városi Vendégházban.

 Adventi hétvégéken szombat-vasárnap 10-19 óráig.

 Adventi antik és bolhapiac, kézműves vásár 

minden advent vasárnap 9-14 óráig a Bükkös parti 

piac területén. Várunk mindenkit sok szeretettel!

ADVENTI SÉTA
A TDM SZERVEZÉSÉBEN
indulás: a tourinForm irodától
(dumtsa Jenő utca 22.)

 2021. december 12. és 19. vasárnap 15:30    
SZENTENDREI BETLEHEMEK NYOMÁBAN

sétavezető: Komáromi-raisz BorBála 

Meghitt adventi sétára invitáljuk a kedves 

érdeklődőket, melynek során vezetőnk a 

betlehemállítás hagyományáról és Szentendre négy 

legjelentősebb betlehemének történetéről, illetve az 

ünnepkörhöz kapcsolódó szokásokról mesél majd. 

Mindezt csillagászati érdekességekkel, irodalmi 

és bibliai idézetekkel, népdalokkal fűszerezve. A 

sétát a Fő téri betlehemnél zárjuk, ahol lehetősége 

nyílik mindenkinek arra is, hogy részt vegyen az 

ünnepélyes városi gyertyagyújtáson. Idén sem 

marad el a forralt bor-/ tea és szaloncukor kóstoló!

VILÁGÍTÓ ADVENTI 
KALENDÁRIUM 
VÁROSSZERTE
 2021. december 01.–24. 

December elsejétől 24 napon át, minden nap 

más-más helyi lakos vagy lakosok, éttermek, 

üzletek, intézmények díszítik fel és világítják 

ki az ablakukat aznapi adventi számmal. 

SZENTENDRE BARÁTAI
 december 4. 9:00–14:00 

A Karitász hétvége programja keretén belül: 
Adventi Jótékonysági Garázsvásár
oFFline center (szentendre, ady endre út 6/B.)

 december 4. 19:00–21:00 

Pocsai Kriszta Jazz Quartet - ingyenes jazz koncert
oFFline center (szentendre, ady endre út 6/B.)

 december 11. 19:00–21:00 

Bartha Mátyás Trió - ingyenes jazz koncert
oFFline center (szentendre, ady endre út 6/B.)

 december 18. 19:00–20:00 

Bakó Kriszti és a Juhász Gyula Jazz 
Quartet - ingyenes jazz koncert
PótKulcs szentendre éttere
(szentendre, Fő tér 11.)
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December 31. 18:00 Óév esti szentmise a Péter-Pál 
templomban és hálaadó szent-
mise az izbégi Szent András 
templomban

Január 1. 07:30 Újévi szentmise a 
Templomdombon

 08:00 Újévi szentmise az izbégi Szent 
András templomban

 09:00 Újévi szentmise a Péter-Pál 
templomban

 10:00 Újévi szentmise az izbégi Szent 
András templomban

 11:30 Újévi szentmise a Péter-Pál 
templomban

 18:00 Újévi szentmise a Péter-Pál 
templomban

Január 6.  Vízkereszti szentmisék

 szentendrei GöröGkatolikus szervezőlelkészséG 
keresztelő szent jános plébániatemplom (templomdomb)

December 18. 15:00-18:00 Karácsonyi gyónási lehetőség a 
várdombi templomban

December 25. 11:00 Karácsony – A mi Urunk Jézus 
Krisztus születése 
Szent Liturgia

December 26. 11:00 Karácsony 2. napja – Szűz Mária 
istenanyasága 
Szent Liturgia, Óév végi 
hálaadás

 

December 22. 19:00 Úrvacsorai előkészítő
December 24. 15:00 Gyülekezeti gyertyagyújtás
December 25. 08:00 Úrvacsorás istentisztelet
 10:00 Úrvacsorás istentisztelet
December 26. 08:00 Úrvacsorás istentisztelet
 10:00 Úrvacsorás istentisztelet
December 31. 18:00 Óévi istentisztelet 
Január 1. 10:00 Újévi istentisztelet

 katolikus templomok 
péter-pál templom (péter-pál u. 11.)
keresztelő szent jános plébániatemplom (templomdomb)
szent andrás templom (izbéG, templom u. 2.)

November 29-től december 24-ig minden hétköznap 07:00-
tól roráté mise a Péter-Pál templomban
Advent vasárnapi szentmisék: 07:30-tól a Templomdombon, 
09:00, 11:30 és 18:00-kor a Péter-Pál templomban 
December 24. 16:30 Pásztorjáték a Péter-Pál 

templomban
December 25-26. 07:30 Karácsonyi ünnepi szentmise  

a Templomdombon
 11:30 Karácsonyi ünnepi szentmise  

a Péter-Pál templomban
 18:00 Karácsonyi ünnepi szentmise  

a Péter-Pál templomban
December 25. 08:00 Karácsonyi ünnepi szent-

mise az izbégi Szent András 
templomban 

 10:00 Karácsonyi ünnepi szent-
mise az izbégi Szent András 
templomban

Szent Liturgia
Január 06.  Karácsony előünnepe 
 08:00 Szent Liturgia
 14:00 Betlehemi játék és Badnyák 

égetése a Székesegyház 
udvarában 

 16:00 Vecsernye
Január 07.  Az Úr Test Szerint Való 

Születése 
 10:00 Karácsony első napja – Szent 

Liturgia 
 16:00 Vecsernye 
Január 08.  A Szent Istenszülő, Szűz Mária 

főünnepe 
 10:00 Szent Liturgia  
 16:00 Vecsernye

 szentendrei baptista Gyülekezet 
szentendrei baptista Gyülekezet imaháza
(rákóczi u. 27.) 

December 11. 10:00 Nyugdíjasok adventi találkozója
December 16. 18:00 Adventi zenés dicsőítés
December 25. 10:00 Karácsonyi istentisztelet
December 29. 10:00 Évbúcsúztató hálaadás
Január 2. 16:00 Újévi istentisztelet és úrvacsora

 szentendre reFormátus Gyülekezet 
reFormátus templom (rákóczi u. 14.)

November 28-tól december 19-ig vasárnaponként 
adventi zenés istentiszteletek 

EGYHÁZI PROGRAMOK

 szentendrei evanGélikus eGyházközséG 
evanGélikus templom (luther tér 1.) 

Adventi úrvacsorás istentiszteletek vasárnaponként
délelőtt 10 órától

November 28. 16:00 Adventi gyermekistentisztelet
December 12. 10:00 Családos adventi istentisztelet
December 24. 16:00 Szentesti istentisztelet
December 25. 10:00 Karácsony első napi 

istentisztelet
December 26. 10:00 Karácsony 

másodnapi istentisztelet
December 31. 18:00 Óév esti istentisztelet
December 31. 23:45 Csendes éjféli áhítat
Január 1.  Újévi istentisztelet
Január 6.  Év első vasárnapi istentisztelet
Január 6. 18:00 Óév esti istentisztelet

 szerb ortodox püspökséG 
blaGovesztenszka templom (Fő tér)

November 28 .  Karácsonyi böjt kezdete
December 26. 10:00 Pünkösd utáni 27. vasárnap – 

A Szent Ősatyák vasárnapja: 
Szent Liturgia 

Január 02. 10:00 Pünkösd utáni 28. vasárnap –  
A Szent Atyák vasárnapja:  
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 szentendrei szappan manuFaktúra 

Mindenki örömére szolgáló természetes alapanyagú 

ajándék ötletek: szappanok, krémek, illatosítók, 

fürdősók, és az elmaradhatatlan fürdőbomba! 

 adventi hütte 

Egri Korona Borház minőségi boraiból készített aszalt 

gyümölcsös forralt borok, Krampampuli és Grog, a 

Karikás és a Palotás Pálinkaház párlatai, valamint 

gondolva a sörrajongókra is, a cseh Holba sörfőzde 

minőségi üveges sörei is megtalálhatóak a kínálatban.

 palmanemez 

Nemez kézműves termékek, angyalok, Mikulás és 

karácsonyi manók, játékok, nemez ékszerek.

 vitéz kürtős 

A kürtőskalács, mely szívvel-lélekkel készül. 

Avagy a pattogó faszénparázs varázsa, az illatos 

kürtőskalács hangulata és különleges, ünnepi 

ízesítésű, málnás és kókuszos variációk.

 cuvée szentendre 

Hagyományos forralt borok és különlegességek. 

Alkoholmentes lélekmelegítő italok, puncsok. 

Díjnyertes magyar pálinkák és borok.

 szentendrei díszüveGek, üveGképek 

Egyedi üvegékszerek, lámpák, üvegképek 

és egyéb apró ajándéktárgyak.

 happy churros 

A spanyol édesség tradicionális alap verziója 

található meg a vásárban, mely ráadásul vegán 

(tej és tojásmentes). Választható nutellával, eredeti 

spanyol krémekkel, ezenkívül epres és a karácsonyi 

hangulatot idéző fahéjas-almás és narancsos öntettel. 

 tekerGő ékszer 

Egyedi réz és nemesacél ékszerek, a régmúlt 

idők hangulatában, Dunabogdányból.

Ásványok, gyöngyök díszítik az ékszereket.

 szürkeharcsa halbár 

Finomabbnál finomabb tradicionális magyar halak, mint 

például szürkeharcsa és ponty, mindez gluténmentesen. 

Harcsa Fish & Chips és pontytepertő sült burgonyával, 

illetve sült édesburgonyával, házi szószokkal.

 szamos marcipán 

Forró italkülönlegességek, forralt bor, belga 

forrócsoki, bejglik és szaloncukrok széles

választéka.

ADVENTI VÁSÁR

A belváros sétálóutcáján, a Dumtsa Jenő utcai 
adventi vásáron, az elmúlt évekhez hasonlóan idén 
is  jelen lesznek helyi és környékbeli kistermelők, 
és az ország számos területéről érkeznek a vásárba 
a minőségi kézműves termékeket készítő árusok. 
Célunk, hogy a szentendreiek, a környékbeliek és az 
idelátogatók egyaránt találjanak olyan ajándékokat, 
amelyekkel nagy örömet szereznek családtagjaknak, 
barátaiknak. Természetesen idén sem feledkezünk 
meg a gasztronómiai kínálatról, ízletes forralt bor, 
ünnepi zene és karácsonyi hangulat vár mindenkit!
 
A vásár nyitvatartása:
 hétFőtől-csütörtökiG: 12:00–20:00  
 péntektől-vasárnapiG: 10:00–21:00-iG  
 zárva: december 24. 12:00-től december 26-iG 
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teák és szörpök, és diétás, 

szénhidrátcsökkentett termékek. 

 kirstartworks 

Szentendrei iparművészeti termékek, egyedi 

horgolt ékszerek, aquarell képek, nyomatok, 

képeslapok, hűtőmágnesek, táskák és pénztárcák. 

 záGon-üveGékszer 

Lángban készült üvegékszerek.

 levendula porta 

Levendulás szappanok, levendulazsákok, 

lakásparfüm, kozmetikumok, ajándéktárgyak.

 GreGorian pince badacsony 

Különleges, gondos kézimunkával (családi recept 

alapján) készült badacsonyi tájegységből való 

egyedi borkülönlegességek és forralt borok.

 sajtviláG 

Minőségi sajtkülönlegességek. 

 epermester 

100% kiváló minőségú, tahitótfalui 

földieperből készült eperbor.

 kézműves FinomsáGok 

A gyönyörű Folly Arborétum termékei. 

Prémium minőségű díszdobozos borok, 

 veildiGyönGy 

Gyöngyékszerek, a mai kor ízlésének megfelelően, 

a hagyományok ápolását szem előtt tartva. 

Az ékszerekben ötvöződik a régi és az új 

stílus. Megtalálható egyszerű, letisztultabb és 

díszesebb is, minden korosztály részére.

 szentendrei kemencés lánGos 

Kemencében készült házi kenyérlángos, 

többféle ízesítésben.

 szakács éva   rézékszerek 

Rézékszerek, amiknek különlegessége, 

hogy szépségük mellett nagyon jótékony 

hatással vannak viselőjük egészségére is!



 december 12. 16:00–20:00  

Bejglikészítő workshop
éclair’s Fine Bistro
(szentendre, Pannónia utca 1.)

A karácsonyi készülődés elengedhetetlen része a 

bejglikészítés. Workshopunkon Ekler Viktor chéf  

avatja be a résztevőket az ikonikus karácsonyi 

desszert elkészítésének lépéseibe. A négyórás 

esemény során mindenki két darab gluténmentes 

bejglit készít, diós és mákos töltelékkel.

 

A részvétel díja 14 500 Ft/ fő, amely tartalmazza 

a welcome koktélt, a bejgli hozzávalóit, a saját 

Éclair’s kötényt, a receptet és a 2 db bejglit.

Jelentkezni a +36 30 717 17 38-as telefonszámon 

lehetséges. A részvétel regisztrációhoz kötött. 

A csoport maximális létszáma 10 fő.

ADVENTI WORKSHOPOK
 december 5. 09:00–11:00 

Mézeskalács-készítő workshop gyerekeknek
éclair’s Fine Bistro
(szentendre, Pannónia utca 1.)

Workshopunk keretében a mézeskalács-készítés 

fortélyait leshetik el a gyerekek az Éclairs’ Fine 

Bistro séfjétől, Ekler Viktortól. Célunk, hogy a „mini 

séfek” egy tartalmas és felejthetetlen délelőttöt 

töltsenek el nálunk, hiszen az Éclair’s a gyerekeké is!

A részvétel díja 8000 Ft/fő, amely tartalmazza 

a hozzávalókat, a saját Éclair’s kötényt és a 

gyerekeknek összeállított Mikulás csomagot.

Az elkészült mézeskalácsokat természetesen 

mindenki hazaviheti magával.

Jelentkezni a +36 30 717 17 38-as telefonszámon 

lehetséges. A részvétel regisztrációhoz kötött. 

A csoport maximális létszáma 10 fő.
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ERDÉSZ GALÉRIA & DESIGN
 november 27 – január 09. 

KIÁLLÍTÁS, DESIGN, ADVENT
Bercsényi utca 4.
nyitva: HétFő Kivételével minden naP 10-18 óráig

Kiállítás: Jakob Gasparjan  örmény származású 

Budapesten élő festőművész kiállítása november 

30-ig látható a galériában. Akadémikus 

részletességgel kidolgozott festményein new 

yorki, párizsi, velencei és szentendrei élményeit 

festette meg a most látható kiállításon. 

Design: December 9 és 12 között  a galériában 

bemutatkozik egy fiatal, Dániában tanult 

divattervező, Kovács Vanessa az általa kreált 

Nessana márkával, a csodálatos táskákat és 

kiegészítőket készítő cég, a Valbona, a finom 

és érzékeny ékszereket bemutató Babushka, 

valamint egy dán házaspár, akik 40 éve terveznek 

és készítenek design ékszereket Monies néven.

Gyere, tölts el velem egy könnyed és bensőséges 

napot! Merülj el az alkotás örömében és teremts a 

szeretet erejével! A batik egy nagyon különleges, 

indonéz eredetű textilfestési technika.  

Az egész napos workshop során feltöltődsz és 

még a kézzel készített karácsonyi ajándékod is 

elkészül! Anya-lánya programnak is jó lehet!

Ha bármi kérdésed van, írj levelet az 

ur.eleonora@gmail.com címre, vagy hívj 

a +3630 550 9480-as telefonszámon!

KARÁCSONYI 
AJÁNDÉKKÉSZÍTŐ 
BATIK WORKSHOP
 december 4. 10:00–16:00 

ur eleonóra BatiK galéria
(szentendre, dumtsa Jenő u. 15.)
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JAKOB GASZPARJAN exhibition

MEGNYITÓ:
2021 november 6, szombat, este 7 óra
szeretettel várunk

MEGNYITJA: dr.FELEDY BALÁZS

ERDÉSZ GALÉRIA & DESIGN, SZENTENDDRE BERCSÉNYI U. 4, ART@GALLERYERDESZ.HU



fel szeretnél használni! Macskaplüss-szépségverseny 

is lesz! Hozd el a kedvencedet! A részvétel ingyenes.

 2021. december 19. 17:00 

Ünnepváró népmesék (4+)

Mesefoglalkozás.

Készüljünk lélekben mesékkel az ünnepre! 

Mesemondás, mesefoglalkozás Népmesekincstár 

mesepedagógia módszerrel. A foglalkozást vezeti 

Csörgei Andrea, mese- és drámapedagógus.

A részvétel ingyenes.

 2021. december 16. 10:00 

Barátságháló 1–3. (8+)

Könyvbemutató és kézműveskedés a szerzővel.

Ha beszélgetni tudnánk az állatokkal, ha azt is 

láthatnánk, ami a múltban történt, ha titkos átjáró 

vezetne egészen egy maja piramisig, ha a képzelet 

erejével vissza lehetne tekerni az időt, mint egy 

óra mutatóit… Somfai Anna regénytrilógiája 

elképesztő kalandokon vezeti végig az olvasóit! 

Legyen saját barátságkristályod! A részvétel ingyenes.

 2021. december 18. 10:00 

Macskák minden mennyiségben! (6+)

Könyvbemutató, kézműves foglalkozás és macskaplüss-

szépségverseny. Ugye, te is szereted a macskákat! 

Ha lelkes macskarajongó vagy, a Macskák mesés 

könyvét neked találták ki: sok-sok jó szöveg Szabó 
Imola Julianna fantasztikus macskás kollázsaival! 

Nem vagy macskarajongó? Gyere el, hallgass meséket, 

készíts kollázsokat Imolával – és majd az leszel! Ha 

kézműveskedni szeretnél, kérlek, hozz bármilyen képet, 

macskásat vagy nem macskásat, amit a kollázsodhoz 

 2021. december 5. 17:00 

Diafilmvetítés (2+)

Gyertyagyújtás előtt gyere hozzánk! Mesével 

és glöglivel (meleg, fűszeres, alkoholmentes 

itallal) várunk! A részvétel ingyenes.

 2021. december 12. 10:00 

Bencus, a kisautó begurul! (2+)

Könyvbemutató és kézműves foglalkozás a 

szerzőkkel. Vagyis a Parti Medvébe gurul be Bencus, a 

kisautó! Várfalvy Emőke meséjének hőse egy óvodás 

kisautó – Rátkai Kornél rajzaiban kelt életre. Lesz 

meseolvasás és kézműves foglalkozás a szerzőkkel!

Feltétlenül hozd magaddal a kedvenc kisautódat 

– berregjünk együtt! A részvétel ingyenes.

 2021. december 12. 17:00 

Papírszínház és palacsinta (3+)

Papírszínház-mesemondás és palacsintázás. 

Gyertyagyújtás előtt gyere hozzánk! Hallgass és 

nézz mesét, palacsintázz nálunk! A mese: Holle 

anyó, Francia karácsony. A részvétel ingyenes.

ADVENTI PROGRAMOK 
A PARTI MEDVÉBEN
(szentendre, városHáz tér 4)
 
 2021. november 28. 17:00 

Papírszínház és palacsinta (3+)

Papírszínház-mesemondás és palacsintázás. 

Gyertyagyújtás előtt gyere hozzánk! Hallgass 

és nézz mesét, palacsintázz nálunk!

A mese: Fenyőlegenda. A részvétel ingyenes.

 
 2021. december 5. 10:00 

Igaz mese a Mikulásról. Lackfi János mesél! (3+)

Kiállításmegnyitó, könyvbemutató és kézműves 

foglalkozás. Te hallottad már a Mikulás igaz 

meséjét? És a karácsonyét? Gyere, hallgasd meg: 

maga a szerző, Lackfi János meséli el! Horváth 
Ildi meseszép képeket készített a könyvekhez, 

ezekből nyílik kiállítás a Parti Medvében. Aztán 

pedig Ildi kézműves foglalkozást tart gyerekeknek! 

A részvétel ingyenes.
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Patay Róbert: Őskori kincsleletek nyomában.

A Ferenczy Múzeumi Centrum november-

decemberben két tudománynépszerűsítő előadást 

szervez a Kincskeresés, kaland, tudomány. Közösségi 

régészeti projektek Pest megyében kiállításhoz 

kapcsolódóan. Az önkénteseink segítségével 

feltárt látványos őskori bronz- és aranykincsek 

értelmezési lehetőségeiről Patay Róbert előadásából 

tájékozódhatunk. A megye déli részén 2010 óta 

többszörösére nőtt az ismert honfoglalás kori 

temetők száma. Füredi Ágnes a legfrissebb ásatási 

eredményeket és különleges, 10. századi leleteket 

Kárpát-medencei kontextusban értelmezi. Az 

előadásokat követő tárlatvezetéseken a leleteket 

élőben is megtekintjük. A tárlatvezetéseket, az 

előadókkal közösen Dr. Rácz Tibor régész tartja.

Belépőjeggyel látogatható.

 december 12. vasárnap 16.00 

Egy szerelem három éjszakája  
czóBel múzeum
(szentendre, temPlom tér 1.)

 december 2. csütörtök 17:00 

Kurátori tárlatvezetés 
czóBel múzeum
(szentendre, temPlom tér 1.)

a Két Paletta – Modok Mária és Czóbel Béla kiállításon.

Kurátor: Muladi Brigitta. Belépőjeggyel látogatható.

 december 11. szombat 16:00 

Tártlatvezetés és régészeti előadás II. 
Ferenczy múzeum
(szentendre, KossutH laJos u. 5.)

Azaz mutasd be a forgatókönyved vagy 

csak kérdezz a filmes világról az Inforg 

Stúdió producerétől: Muhi Andrástól.

Regisztráció: regisztracio@muzeumicentrum.hu

Belépőjeggyel látogatható.

 
 november 27. szombat 17:00   18+ 

Múzeumi mesék | FÉNY 
czóBel múzeum
(szentendre, temPlom tér 1.)

Önismereti foglalkozás Nagy Luca meseterapeutával a 

Két Paletta – Modok Mária és Czóbel Béla kiállításon.

 
 november 28. vasárnap 16:00–17:00 

Kurátori tárlatvezetés édes meglepetéssel 
Kmetty múzeum 
(szentendre, Fő tér 21.)

Kmetty János  Az örök kereső 2.0 – Fókuszban a 

tájképek kiállításon. 

Kurátor: Bodonyi Emőke. Belépőjeggyel látogatható.

A FERENCZY MÚZEUMI 
CENTRUM PROGRAMJAI 
ÉS KIÁLLÍTÁSAI

PROGRAMOK
 
 november 27. szombat 15:00 

Muhi Doktor rendel! Piccselj és kérdezz!
művészetmalom 
(szentendre, Bogdányi u. 32.)
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 czóbel múzeum  

temPlom tér 1.
KÉT PALETTA 
Modok Mária és Czóbel Béla kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2021. október 29. –  

2022. október 30-ig, csütörtöktől vasárnapig 

10:00-18:00 között. Kurátor: Muladi Brigitta

 ikon – vajda múzeum 

Hunyadi u. 1.
SZABADON – Nádler István kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2021. október 7. –  

2022. január 9-ig, csütörtöktől vasárnapig 

14:00-17:00 között. Kurátor: Muladi Brigitta

 kmetty múzeum 

Fő tér 21.
KMETTY JÁNOS – AZ ÖRÖK KERESŐ 2.0. – 
Fókuszban a tájképek
A kiállítás megtekinthető: 2021. november 12. – 

2022. november 13-ig, csütörtöktől vasárnapig 

10:00-18:00 között. Kurátor: Bodonyi Emőke

10:00-18:00 között.  

Kurátor: Dr. Fábián Laura, Dr. Ottományi 

Katalin, Dr. Sz. Tóth Judit

 belGrád szerb ortodox székeseGyház kőkerítése 

alKotmány utca
MENNYEI KULCS – Néprajzi fotókiállítás
A kiállítás megtekinthető: 2021. 

szeptember 3. – 2021. november 30.

Kurátor: Sz. Tóth Judit

A Ferenczy Múzeumi Centrum hagyományos évzáró 

koncertje. 

További részletek: www.muzeumicentrum.hu és a 

Ferenczy Múzeumi Centrum facebook oldalán.

KIÁLLÍTÁSOK

 Ferenczy múzeum 

KossutH laJos u. 5.
KINCSKERESÉS, KALAND, TUDOMÁNY
KÖZÖSSÉGI RÉGÉSZETI PROJEKTEK PEST MEGYÉBEN
A kiállítás megtekinthető: 2021. június 20.– 

2022. január 31-ig, csütörtöktől vasárnapig 

10:00-18:00 között. Kurátor: Rácz Tibor Ákos

 Ferenczy múzeum 

KossutH laJos u. 5.
SZENTENDRE, A KERESKEDŐVÁROS –  
A CASTRUMTÓL A KERESKEDŐHÁZIG
A kiállítás megtekinthető: 2020. október 9. –  

2021. december 31-ig, csütörtöktől vasárnapig 

Filmvetítés és beszélgetés a Két paletta – Modok 

Mária és Czóbel Béla kiállításhoz kapcsolódóan.

További részletek: www.muzeumicentrum.hu és a 

Ferenczy Múzeumi Centrum facebook oldalán.

 december 19. vasárnap 10:00–12:00 

Családi nap  
czóBel múzeum
(szentendre, temPlom tér 1.)

a Két paletta – Modok Mária és Czóbel Béla kiállításon.

Gyerekeknek játékos múzeumpedagógiai foglalkozás, 

adventi hangulatban. Felnőtteknek tárlatvezetés 

Muladi Brigittával, a kiállítás kurátorával. Belépőjegy: 

500 Ft (7 év alatti gyerek egy kísérőjének ingyenes)

A tárlatvezetés belépőjeggyel látogatható.

 december 29. szerda 18.00 

Családi nap  
Ferenczy múzeum
(szentendre, KossutH laJos u. 5.)
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MANK GALÉRIA
 2021. december 8. – december 23. 

Magyar Képzőművészek Országos Egyesülete 
Képzőművészeti Tagozatának kiállítása
szentendre, Bogdányi út 51.

Éves bérletek a váltástól számított 365 napig 

érvényesek. Kaphatók a múzeumi pénztárakban és a 

szentendrei Tourinform irodában. 

Az egészségügyben dolgozók 2021. december 31-ig 

ingyenesen látogathatják az FMC kiállításait.

ÚJ MŰHELY GALÉRIA
 2021. december 1. – december 23. 

A mi ünnepünk
szentendre, Fő tér 20.

Karácsonyi kiállítás és kortárs művészetivásár. 

A kiállítás megtekinthető: 2021. 

november 19. – december 9.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.muzeumicentrum.hu
Facebook | Instagram
Hírlevél feliratkozás (hírek, programok, érdekességek 

a Ferenczy Múzeumi Centrum életéből):  

www.muzeumicentrum.hu  

NYITVATARTÁS 
Czóbel Múzeum | Ferenczy Múzeum | 
Kmetty Múzeum | MűvészetMalom
csütörtöktől - vasárnapig 10:00 – 18:00  

IKON, Vajda Múzeum
csütörtöktől - vasárnapig 14:00 – 17:00

Kovács Margit Kerámiamúzeum
minden nap 10:00 – 18:00 

Pénztárzárás: 17:30

Jegyvásárlás: A helyszínen, 

a www.muzeumicentrum.hu 

vagy a jegymester.hu oldalon.

 kovács marGit kerámiamúzeum 

vastagH györgy utca 1.
(BeJárat a görög utca Felől)
KOVÁCS MARGIT, A DUNA KIRÁLYNŐJE
Az új állandó kiállítás. A kiállítás megtekinthető: 

2019. április 12. – 2029. december 31-ig, hétfőtől 

– vasárnapig, 10:00 és 18:00 óra között

Kurátor: Szilágyi Zsófia Júlia, Eged Dalma

 művészetmalom 

Bogdányi u. 32.
(BeJárat a görög utca Felől)
A KÍSÉRLETEZÉS SZABADSÁGA 
INFORG STÚDIÓ 2000-2010
A kiállítás megtekinthető: 2021. szeptember 26. – 

2022. január 9-ig, csütörtöktől vasárnapig 10:00-

18:00 között. Kurátor: Iványi-Bitter Brigitta PhD

 szentendrei képtár 

Fő tér 2-5.
Múzeumfejlesztési tervek – 
építészhallgatók kiállítása

Kiállításaink és programjaink a hatályos 
járványügyi rendeletek szerint látogathatók! 
2021. november 8-tól a Ferenczy Múzeumi Centrum 
kiállításain és programjain a maszkviselés kötelező!

Verebics Katalin
egy új inferno az oázisban
Vászon, olaj
90×75 cm
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ADVENTI KONCERT

 december 11. szombat 17:00 

szentendrei reFormátus gimnázium KáPolnáJa
Invocatio Musicalis Adventi koncertje
A belépés díjtalan.

„Az instrumentális zenét játszó Invocatio Musicalis 

csapata 2007. októbere óta működik ebben 

az összeállításban. Zenénkben különlegesen 

ötvözzük a world music hangzásvilágát és a 

progresszív rockzenei elemeket. Mindezt úgy, 

hogy a saját kompozíciók mellett a református 

énekek és zsoltárok feldolgozásait ezen a 

sajátságos zenei „szűrőn” engedjük át. E 

dallamok nagy része a XVI- XVIII. század közötti 

időkből származik, tehát egészen a gregorián 

dallamokig nyúlhat vissza a zenei merítés.

Az utóbbi években a zenekar rendszeres 

résztvevője a Református Zenei Fesztiválnak 

és az Ars Sacra műsor-sorozatnak.”

www.invocatio.hu

ADVENTI KÓRUSHANGVERSENY
 
 december 18. szombat 19:20 

Péter-Pál temPlom
A Musica Beata Vegyeskar és az Új Szentendrei 
Kamarazenekar Adventi hangversenye
Műsor: Corelli, Dvorak, Liszt, Kodály, 

Berkesi, Wolf és Andorka művei és 

karácsonyi kórusművek hangoznak el.

A kamarazenekar művészeti 

vezetője: Négyessy Katalin

Vezényel: Bokorné Forró Ágnes és 

Wolfné Kovács Zsuzsanna

www.musicabeata.hu
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SZAMÁRHEGYI 
BETLEHEMES
 december 23. 17:00 

szentendre, raB ráBy tér
 

Szentendre polgárai ez évben is előadják 

Szamárhegyi Betlehemes játékukat. Előadásunk 

minden korosztálynak szól! Az esemény 

idén újra az eredeti helyszínen, a Rab Ráby 

téren kerül megrendezésre. A nézőket ebben 

az évben is meleg itallal és zsíroskenyérrel 

várjuk. A részletekért keressék plakátjainkat 

és az fb.me/dalmat.pince oldalt!

 december 4–5. 

Szőke Lili és Veres Balázs; 
Pelle Csilla forrócsokija

 december 11–12. 

Farkas Zsófia és Deim Balázs; 
Kecze-Hady pincészet borkóstolója

 december 18–19. 

efZámbó István és Pistyur Imre;  
Kovács Zoltán Carassia pezsgőkóstolója

A pop-up tárlatok az adventi szombatokon és 

vasárnapokon 11 és 18 óra között látogathatók.

A tárlaton a kiállított alkotások megvásárolhatók, 

mellyel a Lakástárlat a karácsonyi ajándékozáshoz 

kíván inspirációt és segítséget nyújtani.

A vasárnapi koccintásokra a részvétel ingyenes,  

de regisztrációhoz kötött: kapcsolat@lakastarlat.hu

ADVENTI KOCCINTÁS 
MŰVÉSZEKKEL 
LAKÁSTÁRLAT ALAPÍTVÁNY
szentendre, Kucsera Ferenc u. 15.
 

Újszerű, kötetlen művésztalálkozókat szervez a 

Lakástárlat Alapítvány az idei adventi vasárnapokon. 

Szentendrei belvárosi bemutatótermükben a 

négy adventi hétvége mindegyikén két napos 

pop-up tárlatot tartanak mindig más-más 

művészekkel. A kiállításokat vasárnap 11 és 13 

óra között adventi koccintással koronázzák meg, 

ahol szélesre tárt ajtók mellett a heti kiállítókkal 

és extra gasztro meglepetésekkel eszem-

iszom beszélgetésre várják a látogatókat. 

KIÁLLÍTÓK ÉS GASZTRO MEGLEPETÉSEK
 
 november 27–28. 

Baksai József és Szentirmai Zoltán;  
Pap Lili teaszeánsza 
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A program – és műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A fenti eseményeket az aktuális járványügyi rendelkezéseknek megfelelően szervezzük meg és folyamatosan 

nyomon követjük a járványügyi intézkedéseket! Amennyiben a rendelkezések nem engedik az “élő” 

rendezvények megtartását, akkor a tavalyi évhez hasonlóan tervezzük a gyertyagyújtásokat és online 

közvetítjük a Szentendrei Kulturális Központ facebook-oldalán és Szentendre Város facebook-oldalán.

szentendreprogram.hu   AdventSzentendrén


