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Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdió 

Helyszín: a XI. Bp. Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola 
fsz. technika terme. 1118. Bp. Csíki-hegyek u.13-15.

Időpont: 2013. október 6-tól hétfőnként délutántól (2 foglalkozás)
16 órától 18 óráig gyermek alkotóműhely, 
18 órától 20 óráig felnőtt stúdiófoglalkozás.

Részvétel: heti egyszer két órára anyagköltség.
4000Ft/hó gyermekeknek, 5000Ft/hó felnőtteknek Testvérkedvezmény!

Lehetőséget nyújtunk az ötvös kézműves technikák, mint ékszerkészítés, vörösréz
és sárgarézlemez domborítás, forrasztás, öltözködés-kiegészítők készítésére,
tűzzománcozás, huzaltechnikák, kőfoglalás megismerésére és kipróbálására.

Szentpéteri alkotóműhelyünkben igazi egyedi alkotások születnek, melyeket kiállí-
tunk kiállításainkon, kiegészítik játszóházaink, táboraink, múzeumi sétáink.

Az elkészített tárgyak a tanulók tulajdonát képezik.
Igény szerint különböző művészeti szakiskolákra felkészítő tanfolyamot indítunk.

Mindenkiben ott az alkotó ember, mi ezt igyekszünk felfedezni és kibontakoztatni.
Jelentkezés: Borosnyay Klára ötvösművésznél

T.: 06 20 534 1563 borosnyay.klara@szentpeteri-studio.hu   www.szentpeteri-studio.hu

Július 27. Korán reggel hat óra-
kor a Batthyány-tér parkolójá-
ban úti izgalommal teli vártuk 
a fehér Mercedes buszt, amely 
a Szilágyi Dezső térről lassan 
behömpölygött. Bepakoltuk a 
csomagokat, és a busz oldalára 
kifüggesztett ülésrend alapján elfoglaltuk he-
lyeinket. Vezetőnk a „Magyar örökség díj”-
jal”kitüntetett dr. Szarka György, mindenki 
Gyuri bácsija nagy szeretettel köszöntötte a 
régi ismerősöket, közöttük is kitörő örömmel 
az Örmény-magyarokat és az újakat. Mi, fér-
jemmel és sógorommal ez utób-
biak közé tartoztunk. A csoport 
nagy része „idegenvezető-hű” 
utazó, aki már bebarangolta 
Gyuri bácsival Erdély és a Fel-
vidék, valamint az Al-Duna leg-
szebb tájait és történelmi neve-
zetességeit. Kíváncsian szem-
léltem a csoport korösszetételét, 
s megnyugodva állapítottam meg, hogy a ba-
rangolás nem lesz túl bonyolult, mert útitár-
saim nagy része nyugdíjas, és nyolcvan, sőt 
kilencven év felettiek is rászánták magukat 
az útra. Meghallgattuk a hatnapos program 
rövid ismertetését, illetve az utazás tudni-
valóit. A kegyeleti út időzítése tökéletes, hi-
szen július 28.-án emlékezünk 
az első világháború kitörésének 
százéves évfordulójára.

Az első vizesblokkos meg-
állóhely Balatonlelle volt, ahol 
a Mészáros házaspár két gyer-
mekével felszállt a buszra, mi 

pedig feltöltöttük vízkészle-
tünket, megittuk a kávét, és 
lábfejünk mozgatásával ser-
kentettük vérkeringésünket. 
A Tornyiszentmiklósi határát-
kelőt könnyedén magunk mö-
gött hagyva Bántornyán, szlo-

vén nevén Turniscén álltunk meg, hogy 
megtekintsük a középkori gótikus temp-
lom freskóit. A templomot feltehetőleg az 
alsólendvai Bánffy család egy tagja alapí-
totta a tatárjárás utáni években. A régi tor-
nyos templom, amely mellé egy új került, s 

magán viseli a román kor és a 
gótika jegyeit is. Leghíresebb 
darabja azonban az Aquila Já-
nos mester által festett Szent 
László legenda. Aquila János 
1389-ben festette a faliképet, 
amelyen az ismert elbeszé-
lés jelenik meg: egy rabló kun 
harcos foglyul ejt egy magyar 

lányt, akit Szent László kiszabadít. A régi 
templommal közös bejáratú új épületben 
mise folyt, s annak végéig nem gyújtottuk 
fel a villanyt. A főhajó Észak-nyugati olda-
lán található freskóból így alig láttunk va-
lamit. A kivilágított faliképek azonban él-
ményszámba mentek, s felhívták a figyel-

münket a renoválás szüksé-
gességére is.. A templom mel-
lett szépen rendben tartott te-
metőt találtunk, melyben a fej-
fákon magyar nevek is olvas-
hatók. A vizes blokkban nagy 
volt a tolongás, mert a hívők 

számára méretezett illemhely 
kapacitása az ötvenfős busz 
számára szűknek bizonyult.

Az úti célunk eléréséhez veze-
tő buszozás következő állomása, 
Szlovénia fővárosa, Ljubljana 
volt. Már messziről láttuk a Vár-
hegyet, s egy alagúton áthajtva 
megálltunk egy rövid városnézésre, és egy 
kis szabadprogramra. A csoport együtt in-
dult el, amiből mi kimaradunk, mert a bő-
röndök között a sajátunkat kerestük, hogy az 
eleredt eső ellen a táskából kivett kapucnis 
dzsekivel védekezni tudjunk. A hármas híd-
nál értük utol a csoportot, ahol már együtt 
hallgattuk Gyuri bácsi város ismertetését.

„Ljubljana könnyedségével és barátsá-
gos lakóival kifejezetten élhető város. A 

Ljubjanica folyóra települt vá-
ros két partját pompás hidak 
ívelik át. A többszöri földren-
gés után újjáépített várost ma 
a barokk és szecessziós épü-
letek uralják. A mintegy há-
romszázötvenezer lakosú vá-
ros központja a Preseren tér. 

A tér közepén magasodik a szlovénok 
nemzeti költőjének, (1800-1849) France 
Presennek szobra. De itt látható a vörös-
ben és pasztellben pompázó Ferences 
Templom impozáns lépcsősora, valamint 
a hófehér Grand Hotel Union épülete, és 
a színpompás geometriai mintákkal éke-
sített egykori Cooperatvie Bank szecesz-
sziós épülete is.

Folytatjuk

Szennyessy Judit

Kegyeleti barangolás Isonzó, Doberdó, Júliai-Alpok,
Karszt-hegység és a Trieszti-öböl vidékein 
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