
 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Tárgy: Tájékoztató Szentendre Adventi programjáról 

 

2020. november 28 – 2021. január 10. 

Rendezvény dátuma: 2020. november 28 – 2021. január 10. 

Rendezvény helyszíne: Dumtsa korzó, Fő tér 

Rendezvény nyitva tartása: Hétfőtől – csütörtökig: 12:00 – 20:00 óráig 

péntektől – vasárnapig: 10:00 – 21:00 óráig 

 

A rendezvény látogatása ingyenes! 

 

A rendezvény tematikája 

 

Szentendre történelmi belvárosa ünnepi díszbe öltözik az adventtől vízkeresztig tartó 

időszakban. Adventi vásár, szabadtéri rendezvények, változatos művészeti programok és 

kiállítások várják a városba látogatókat és a helybelieket. A koronavírus járvány miatt 

természetesen figyelemmel kísérjük az aktuális kormányrendeletet, és annak megfelelően 

alakítjuk át a programjainkat, amennyiben szükséges. A korábbi évekhez hasonlóan az adventi 

vásár helyszíne a sétáló utcává alakított Dumtsa Jenő utca, ahol kézműves, iparművészeti és 

helyi termékekből lehet válogatni az elmaradhatatlan téli gasztronómiai ínyencségek mellett. 

Kiállítóink figyelmét többször is felhívjuk a higiéniai szabályok betartására, és betartatására, 

nehogy teret adjunk a járvány terjedésének. A vásárba látogatókat az adventi hétvégéken 

szabadtéri programok is várják majd az utcában.  

A négy adventi vasárnap délutánján ünnepélyes gyertyagyújtásra várjuk Szentendre lakóit a Fő 

téri kereszt körül elhelyezett óriási adventi koszorúnál. Mind a négy vasárnapon harangjátékkal 

veszi kezdetét az esemény, majd a gyertyagyújtást és a rövid beszédet követően városunk 

keresztény felekezeteinek vezetői mondanak el egy-egy közös imát. Minden adventi vasárnapot 

különleges és meghitt programmal zárunk. Mind a négy vasárnapon, adventi fényfestéssel 

készülünk, azonban a koronavírus járvány miatt idén a gyertyagyújtások utáni agapé elmarad.   

A járvány a Szilveszterre tervezett programunkat is felülírta, nem tudunk nagyobb tömegeket 

megmozgató eseményt szervezni a Főtéren, ezért az idei évben ez is rendhagyó lesz: lenyűgöző 

fényfestéssel, és kellemes zenei aláfestéssel várjuk az arra sétálókat. Éjfélkor megszólal a 

Himnusz, és azt követően 01:00 óráig lesz még látható a fantasztikus Főtér, fényárban.  

 

 

 

ADVENT PROGRAMOK 2020 
 

Főtér 

 



 

 

2020. november 28. (szombat) 16:00  

Megjövendölve volt régen" . Az Evangélikus Zenei Óvoda, Református Óvoda karácsonyi 

sétája és műsora 

 

2020. november 28. (szombat) 17:00 Fő tér 

Szinnyai Dóra karácsonyi akusztikus concert 

 

2020. november 29. (vasárnap) 17:00 Fő tér 

 Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi gyertyagyújtás 

 Az első gyertyát meggyújtja Fülöp Zsolt Polgármester és Dr. Katona Zsuzsánna, 

Szentendre Város Közegészségügyi díjasa  

 Közös ima  

 MH Altiszti Akadémia Zenekarának karácsonyi koncertje 

 Fényfestés a Főtéren (karácsonyi hangulatú diák vetítése zenei aláfestéssel - a 

gyertyagyújtások ünnepi részét követően egészen este 19:00 óráig)  

 

2020. december 05. (szombat) 16:00 

"Üdvözítőnk született" Püspökmajori Tagóvoda karácsonyi sétája és műsora 

 

2020. december 05. (szombat) 17:00 Főtér 

Mezei Luca karácsonyi akusztikus koncert 

 

2020. december 06. (vasárnap) 17:00 óra Fő tér 

 Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi gyertyagyújtás 

 A második gyertyát meggyújtja Lovas Judit, Szentendre Város Szolgálatáért díjasa és 

Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek képviselője, Szentendre Város 

Közbiztonságért díjasa  

 Közös ima  

 Orbán Bori és Pánczél Kristóf karácsonyi műsora 

 Fényfestés a Főtéren (karácsonyi hangulatú diák vetítése zenei aláfestéssel - a 

gyertyagyújtások ünnepi részét követően egészen este 19:00 óráig)  

 

2020. december 12. (szombat) 16:00 Főtér és belváros 

"Menjünk mi is Betlehembe". A Bimbó utcai Tagóvoda karácsonyi sétája és műsora 

 

2020. december 12. (szombat) 17:00 Főtér 

Jolis Carmen karácsonyi akusztikus concert 

 

2020. December 12. (szombat) 18:00 Izbégi templom-Szent András plébánia 

Óbudai Danubai Zenekar vonósnégyes koncertje 

 

2020. december 13 (vasárnap) 17:00 Főtér 
 Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi gyertyagyújtás 



 

 

 Az harmadik gyertyát meggyújtja Szlovák Andrásné, Szentendre Város Tisztes Iparos 

díjasa és Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat 

képviselője, Balázs László, Szentendre Város Civil Szervezete díjasa  

 Közös ima  

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

Ágnes  

 Fényfestés a Főtéren (karácsonyi hangulatú diák vetítése zenei aláfestéssel - a 

gyertyagyújtások ünnepi részét követően egészen este 19:00 óráig)  

 

2020. december 19. (szombat) 16:00 óra  

Azon van egy rengő bölcső, abban fekszik az Úr Jézus". A Szivárvány Tagóvoda, Szent 

András Óvoda karácsonyi sétája és műsora 

 

2020. december 19. (szombat) 17:00 óra Főtér 

Pap Janka karácsonyi akusztikus koncertje 

 

2020. december 20. (vasárnap) 17:00 Főtér 

 Harangjátékkal veszi kezdetét az adventi gyertyagyújtás 

 A negyedik gyertyát meggyújtja Eged Dániel, Szentendre Város Testnevelési Sport 

díjasa  

 Közös ima  

 Tímár Sára karácsonyi akusztikus koncertje, közös énekléssel. 

 Fényfestés a Főtéren (karácsonyi hangulatú diák vetítése zenei aláfestéssel - a 

gyertyagyújtások ünnepi részét követően egészen este 19:00 óráig)  

 

2020.12.01. kedd 19:30 Borbély Műhely jazzklub vendég: Várallyay Petra - hegedű, 

zongora 

A Borbély Műhely az ezredforduló táján alakult a nép- és világzene, a jazz és a kortárs zene 

területén egyaránt otthonosan mozgó Borbély Mihály vezetésével.  Közel 20 éve, havi 

rendszerességgel találkozhatunk velük a Dunaparti Művelődési Házban, a Barlangban. 

 

2020.12.04. péntek 20:00 VAN filmzenekar 

A VAN filmzenekar 2014-ben alakult a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan egyik 

szuper „hozadékaként”, majd a 2018-as Rossz versek világának is elengedhetetlen részét 

képezték. Időközben az is kiderült, hogy a filmekhez írt dalok önmagukban is megállják a 

helyüket: a zenekar a tavalyi évben is számos sikeres koncertet adott és két videóklippel is 

előálltak. 

 

2020.12.05. szombat 20:00 FolkBeat 

A Folkbeat zenekar egy új színfolt a könnyűzenei, világzenei palettán. Könnyed, laza 

hangvétel jellemző dalaikra, melynek alapja a népzene, amiből új színvonalas popzene válik. 

 

2020.12.08. kedd 19:30 Citera jazzklub Kardos-Horváth János feat. Dömény Krisztián 

Kalandozás a citera és a jazz világában Dömény Krisztián vezetésével, aki minden hónapban 

más-más vendéggel feszegeti a határokat. Ezúttal Kardos-Horváth János lesz a meghívottja, 

akivel egy formabontó projektet hoztak létre.  

 



 

 

2020.12.10. csütörtök 20:00 Ötödik Évszak klub  

Az Ötödik évszak népzenei hangszereléssel játszott akusztikus városi zene – melankolikus 

romantikával idéz meg egy olyan Budapestet, ahol egyszerre érződik a magyar népi 

hagyomány szellemisége és a párizsi szalonok világának hatása. A városi környezet és a 

tradíció́ tisztelete játékosan ötvöződik zenéjükben. 

A zenekar tagjai magas fokon művelik a népzenét, számaik magját a hiteles kárpát-medencei 

népzene adja, ebből a biztos alapból indulnak az improvizatív műfajok és a sanzonok világa 

felé. 

 

2020.12.11. péntek 20:00 Longstoryshort! lemezbemutató koncert 

A LongStoryShort! napsütötte pop-punk zenéjét hallgatva még télen is megelevenednek a 

legvadabb nyári élmények a hajnalig tartó bulikkal, haverokkal, csajokkal töltött estékkel és a 

folyamatos kalandkeresés, ami a tinédzser korból a szabadságba kiszakadt egyetemisták 

világát is jellemzi. Dalaikban is ott van mindez: a szerelem, az elmúlás, a düh, az elbukás, 

majd az újból felállás, egyszóval amik a srácok mindennapjait is áthatja. 

 

2020.12.12. szombat 19:00 Népzenei műhely és táncház Tímár Sárával vendég: Sasvári 

Borbála, Dömény Krisztián, Koller Dániel 

Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak karácsonyi koncertje 

"Kinek kéznél van a lába,  

Velünk jöhet, nem hiába!" 

Népzenei műhely és moldvai táncház Tímár Sárával, a Junior Príma díjas szentendrei 

énekesnővel, a Szentendrei Kulturális Központban. 

A beszélgetést és koncertet követően moldvai táncház veszi kezdetét, ahol a vendégek 

szabadon vagy tánctanár segítségével mulathatnak egész este.  

 

P’ART MOZI 

November 28.  15.30  

A MŰVÉSZET TEMPLOMAI: BOTTICELLI ÉS A MEDICIK 

színes, feliratos olasz film(90’) 

 

November 28. 17.15, 29. 15.30 

IDIOT PRAYER-NICK CAVE ALONE AT ALEXANDRA PALACE 

színes, angol koncertfilm (110’)(KN). 

 December 1. 18.30 

A VÁGY VILLAMOSA amerikai filmdráma, (120’) 1951 

 

December 13. 16.00, 27. 17.30  

ANDRE RIEU: CSODÁLATOS MAASTRICHT 

A ZENE ÖSSZEHOZ ! 

 

December 15. 18.30  

A MÁLTAI SÓLYOM 

amerikai krimi (100’) 1941 

 

December 19. 16.00, 20. 16.00   



 

 

FELLINI A LÉLEK FESTŐJE 

olasz-francia-belga feliratos dokumentumfilm (100’)(12). 

December 26. 15.30, 2021.január 4. 16.00 

Csajkovszkij: A DIÓTÖRŐ  a Royal Opera House-ból 

színes, angol színházi felvétel, 135 perc- 5 perc szünettel, 2015 

zene: Pjotr Iljics Csajkovszkij 

 

2021. január 2. 17.00, 3. 18.00 

NEW ORLEANS A ZENE VÁROSA 

színes, feliratos amerikai film (100’)(12) 

 

Szentendrei Teátrum 

 

November 29. vasárnap 19:00 

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterem, Pátriárka u. 7. 

KV Társulat - Trafó: MÉDEIA 

 

A KVTársulat először vállalkozott klasszikus mű feldolgozására; az ókori szöveg alapján 

olyan kortárs előadást hozott létre, amely a nők kiszolgáltatottságáról és egy krízishelyzet 

megoldási lehetőségeiről szól, ma, Euripidész: Médeia c. drámája nyomán, Rakovszky Zsuzsa 

fordításának felhasználásával. Az előadás a 29. THEALTER Fesztivál Különdíját nyerte el 

2019-ben. 

Rendező: Czukor Balázs 

 

December 6. vasárnap 17:00 

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterem, Pátriárka u. 7. 

HAMUPIPŐKE     

Mesejáték egy részben 

A Noir Színház produkciója    

  

Hamupipőke, szülei halála után gonosz mostohaanyjával és annak két undok lányával él 

kiszolgáltatott szolgasorban. Amikor a királyi udvar meghívókat küld szét, hogy a fiatal 

hercegnek menyasszonyt találjanak, Hamupipőke reménykedni kezd, hogy ő is rátalálhat a 

boldogságra. Mostohaanyja nem engedi el a bálba, azonban egy varázslatos tündér 

segítségével a fiatal lány életének legnagyobb kalandja kezdődik el… 

Charles Perrault meséje alapján a szövegkönyvet írta és színpadra alkalmazta Iványi Árpád. 

 

December 20. vasárnap 19:00 

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterem, Pátriárka u. 7. 

Anton Pavlovics Csehov: 3 NŐVÉR 

Fiktív dokumentáció két részben 

A Soltis Lajos Színház és a Szentendrei Teátrum koprodukciója 

 

A Három nővér egy olyan dráma, amelyben több szimbólum lapul, mint hétköznapi valós 

helyzet. Pedig a hétköznapi valóság látszatát teremti meg az olvasható szöveg. Képzeljünk el 

egy olyan történetet a 20. század elejéről, ami egy olyan pár év alatt játszódik le, amely négy 

nap kb. 1-1 órájáról szól. Legalábbis az eredeti szöveg szerint. Akár egy modern filmsorozat 

négy része. 



 

 

Rendező: Sardar Tagirovsky 

 

 

Virtuális programjaink  

 

2020.12.12. (szombat) 18:00 

Néptánc Gála  

 

2020.12.12. (szombat) 19:00 Adventi koncert 

a Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar közreműködésével 

közreműködik: Jassó Gellért -  blockflöte, Jassó Margit - csembaló 

A kamarazenekar művészeti vezetője: Négyessy Katalin 

Vezényel: Bokorné Forró Ágnes karnagy 

 

2020.12.19. (szombat) 19:00 Adventi Kórushangverseny 

Jubileumi válogatás a 70 éves Musica Beata Kórus felvételeiből. 

A tavaszi virágvasárnapi és a júniusi jubileumi koncertek virtuális online válogatása után 

most az elmúlt évek legszebb koncertjeiből, az adventi és karácsonyi ünnepkör 

kórusműveiből készült válogatással jelentkezik az énekkar, ahol nemcsak szentendrei 

helyszíneken, hanem a bécsi városházán elhangzott műsort is láthatjuk. 

 

 

 

 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

 


