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TISZTELT OLVASÓ, KEDVES LÁTOGATÓ!
A közösségben megélt kikap-
csolódás 21. századi igénye 
Európa-szerte, így Magyar-
országon is korszellemként je-
lentkezett, és mára megszám-
lálhatatlanul sok fesztivált hí-
vott életre. Különböző zenei és 
kulturális események váltják 
egymást a piac törvényeinek 
megfelelően egymásra licitál-

va harsányságban, sztárokban, különleges, szokatlan 
produkciók felvonultatásában. E jelenség két dologra is 
felhívja a figyelmünket. Egyfelől arra, hogy a jelen fesz-
tivállátogató közönség tagjának minden korábbinál 
nagyobb szüksége van azokra a pillanatokra, amelye-
ket a hasonló érdeklődés mentén összeverődött többi 
társával együtt, a közösséghez tartozás illúziójával él-
het meg. Másfelől azt is megmutatja, hogy az itt és most 
extázisának felkínálása mekkora energiákat képes 

megmozgatni mind programszervezői, mind „felhasz-
nálói”, azaz a potenciális közönség oldaláról.
Kétségtelen, hogy ebben a miliőben kell némi elhivatottság és 
a transzcendens világ felé való nyitottság ahhoz, hogy a nyári 
kulturális dömpingben el tudjuk helyezni az Ars Sacra fesz-
tivált. Az ugyanis nem illeszthető hézagmentesen az ismert 
programok és fesztiválok sorába. Ez persze nem meglepő, 
hisz tematikájában és hatásában is épp ellentéte a szórakoz-
tatni és azonnali katarzist kiváltani hivatott eseményeknek.
Meggyőződésem szerint a mai kor emberének az elkápráz-
tató élmények keresése mellett legalább akkora szüksége 
van az elcsendesülésre, az elmélyülésre és a materiális dol-
goktól való időszakos elszakadásra. Az Ars Sacra fesztivál 
szerteágazó, de a hit mentén egy irányba mutató program-
jai pontosan ezt kínálják koncerteket előadások, kiállítások 
formájában, ezért is üdvözlöm és ajánlom jó szívvel az Ön 
és minden óbudai figyelmébe. 

Bús Balázs polgármester

ÓBUDAI FŐPLÉBÁNIA-TEMPLOM
1036 Budapest, Lajos u. 168., www.peterpalplebania.hu

SZEPTEMBER 21. SZOMBAT 19.00
EGYHÁZZENEI HANGVERSENY 
AZ ÓBUDAI FŐPLÉBÁNIA-TEMPLOMBAN

A barokk templom adottságai miatt Vivaldi és Bach zenéje különösen 
indokolt. Mendelssohn pedig az a zeneszerző, aki Bach műveit „megta-
lálja”, s innen számítjuk a kiemelkedő barokk mester felfedezését.
Közreműködik: Pápista Andrea (fuvola), Tóthné Benkő Krisztina (hege-
dű), Czentnár Judit (csembaló), valamint az Albert Schweitzer Kórus és 
Kamara zenekar 
Vezényel: Kenessey László

Műsor:
Vivaldi: G-dúr szimfónia
Vivaldi: Credo – részletek (Et incarnatus est – Crucifixus)
Bach: Fuvola-hegedű-csembaló hármasverseny
Bach: Lobet den Herrn – motetta
Mendelssohn: H-moll vonósszimfónia
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A fesztiválon minden program ingyenesen látogatható. A programokról további 
információt a programhelyszíneken kérhet.  A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Aknay János: Mária oltár című alkotása a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény tulajdona. 
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ÓBUDAI
EVANGÉLIKUS TEMPLOM
1034 Budapest, Dévai Bíró Mátyás tér 1., obudev.hu

Az idei fesztivál mottója a „Legyetek mindnyájan egy!”, szá-
munkra a közös ünneplésen túl nagyszerű lehetőséget biztosít 
arra, hogy bemutathassuk az evangélikus hitvallású óbudai 
polgárok kicsiny közösségének kapcsolódási pontjait, hozzá-
adott értékeit a kerület és azon keresztül hazánk sokszínű ke-
resztény hitéletéhez, kultúrájához, melynek megtartása napja-
ink egyik legnagyobb kihívása.

SZEPTEMBER 14. ÉS 21. SZOMBAT 15.00–18.00 
TÁRLATVEZETÉS A GYÜLEKEZET 
ÉS TEMPLOM TÖRTÉNETÉT 
FELDOLGOZÓ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSON

A nap folyamán ügyeleti rendszerben Pohorely Béla korelnök, az 
Óbudai Evangélikus Egyházközség tiszteletbeli presbitere fo-
gadja az érdeklődőket, és vezeti végig a kiállításon.

SZEPTEMBER 14. SZOMBAT 16.00 
A DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS ÉLETE CÍMŰ
DOKUMENTUMFILM VETÍTÉSE 

A filmet bemutatja: Letenyei László rendező
„Hit nélkül senki nem üdvözülhet, mint a virág nap nélkül nem 
zöldülhet” – olvasható Dévai Bíró Mátyás énekében. De ki is volt 
valójában a magyar Luther?

SZEPTEMBER 22. VASÁRNAP 17.00
KÖNYVBEMUTATÓ: EGY SZERZŐ, 
KÉT KÖNYV, MEGANNYI VESZÉLY

Európa értékrendi válsága, úton a vég felé és Keresztényüldözés a 21. 
század elején című könyveit bemutatja a szerző: Dr. Győrfi Károly 

Dr. Győrfi Károly az Óbudai Református Egyházközség örökös 
tiszteletbeli felügyelője, korábbi diplomata, író, a kereszténység 
válságos helyzetéről, a keresztényellenesség és a keresztényül-
dözés világméretű jelenségéről és az arra adható politikai, ke-
resztényi válaszokról tart előadást.

ZENEI PROGRAMOK
„Legyetek mindnyájan egy!” – szól az idei fesztivál mottója, 
mely minket a különböző korokból, zenei műfajokból, az Isten 
magasztalására írt alkotások felmutatására sarkall. Luther 1530-
ban kijelentette, hogy szereti a zenét, mert a lelket megvidámít-
ja, s mert megfutamítja az ördögöt. A reformátorok a zenét a 
Szentlélek eszközének tekintették.
Luther szerint: „A zene kitűnő nevelő, mely az embereket bé-
késebbé, szelídebbé, erkölcsösebbé és okosabbá teszi.” És hogy 
milyen zene? „Korlátozás nélkül bármilyen jellegű és műfajú, ha 

alkalmas Isten magasztalására és az evangélium terjesztésére.” 
Ezen lutheri gondolatok jegyében állítottuk össze rendezvény-
sorozatunk merőben különböző műfajú, Isten dicsőségét ma-
gasztaló zenei programjait a barokktól a gospelig...

SZEPTEMBER 14. SZOMBAT 15.00–17.00 
ÉS 22. VASÁRNAP 15.00 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZZENEI SZOLGÁLAT

Közreműködik: Kaposi Benedek (orgona), Jakab Johanna (orgo-
na) és Kaposi Gergő (fuvola) 
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SZEPTEMBER 21. SZOMBAT 16.30
EVANGÉLIKUS EGYHÁZI ZENE 
A BAROKKTÓL MOZARTIG – KONCERT

Előadók: Bajnóczi Orsolya (hegedű), Hollóné Korom Márta (or-
gona), Holló Csaba (ének)
Felhangzik: 
J.S. Bach-dalok a „Geistliche Lieder und Arien” kötetből
J.S.Bach: A-moll szóló szonáta, IV. tétel
Bach, Brahms és Mozart korálelőjátékok, preludiumok és fugák

SZEPTEMBER 14. SZOMBAT 19.00
TÍZ PÉLDÁZAT 

Koncert Gryllus Dániel és Becze Gábor (Kaláka együttes) vala-
mint Smidéliusz Gábor és Major Gábor előadásában
Zene: Gryllus Dániel, versek: Sumonyi Zoltán
Jézus tanulságos, elgondolkodtató, provokatív történetei kü-
lönleges zenei környezetben elevenednek meg. A dalsorozat az 
ősforráshoz visszatérve, mégis mai módon fogalmazza újra, és 
tolmácsolja az evangéliumi tanítást.
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SZEPTEMBER 21. SZOMBAT 19.00
KORÁL-SZIGET 
LUTHERÁNUS KÖNNYŰZENEI KONCERT

Luther Márton a zenét Isten ajándékának tekintette, nem profán 
dolognak, ezért a Biblia és a teológia után a zenének tulajdoní-
totta a legnagyobb szerepet. A katolikus misék és liturgiák meg-
reformálása érdekében az istentiszteleteken hangszereket alkal-
mazva, korának világi zenei stílusait adaptálva, a dalokat nemzeti 
nyelven előadva született meg a protestáns népének, a korál.

Az együttes 2008 őszén alakult. A név teljesen fedi a zenekar 
szellemiségét, evangélikus korálokat zenésítenek meg, tagjai 
a Deák téri evangélikus gyülekezethez állnak közel. Az eddigi 
évek alatt rendszeresen nagy sikerrel léptek föl nemcsak ország-
szerte, de külföldön is. A zenekar koncepciója lutheri alapokon 
nyugszik: ahogy ő behozta a templomba a világi dallamokat (a 
korabeli könnyűzenét), de vallásos szövegekkel, úgy a zenekar 
ezt a szöveg- és dallamkincset megőrizve, a 20-21. századi po-
puláris zene igényes kíséretével adja elő.

SZEPTEMBER 22. VASÁRNAP 19.00
HELYES_BEAT 
KÖNNYŰZENEI KONCERT

A Helyes_Beat zenekar célja, hogy Magyarországon is megte-
remtse a modern, magyar nyelvű, gospel* alapú dicsőítő zene 
fogalmát. Műveikben a szokottnál nagyobb teret adnak a hang-
szereknek a modern hangzásoknak....
Bár sok érv és ellenérv szól a modern könnyűzene liturgiába emelé-
se mellett és ellen, de nekünk, evangélikusoknak megfelelő irány-
tűt adott Luther a kezünkbe. „Evangélikus egyházi zene: korlátozás 
nélkül bármilyen jellegű és műfajú zene, ha megfelel a Luther által 
megfogalmazott föltételeknek, azaz alkalmas Isten magasztalásá-
ra és az evangélium terjesztésére.” (Magyar Katolikus Lexikon)

*A gospel  zenei stílus, amelyet a  keresztény vallási  életben hasz-
nálnak egyéni vagy közösségi hit kifejezésére. Az angol nyelvben 
gospel névvel illetik az  evangéliumokat is (főként az  újszövetsé-
gi Szentírást). Ebben az értelemben a gospel, mint zenei műfaj, az 
evangéliumi tanítások és történetek érzelemtől átfűtött formában 
történő, előképzettség nélkül is érthető előadása. (Wikipédia)



ÓBUDAI REFORMÁTUS TEMPLOM
1033 Budapest, Kálvin köz 4., www.refobuda.hu 

SZEPTEMBER 14. SZOMBAT 19.00 
SAVARIA BAROKK ZENEKAR 

Közreműködők: Jekl László – basszus, valamint a Savaria Barokk 
Zenekar tagjai
Művészeti vezető: Németh Pál 

Műsor: 
1. Klavierbüchlein 1725 – Négy ária Bist du bei mir BWV 508 
Warum betrübst du dich BWV 516 Schlummert ein, ihr mat-
ten Augen BWV 82 
2. d-moll hegedűpartita BWV 1004 Allemande, Courante, Sa-
rabande, Gigue 
3. G-dúr triószonáta BWV 1038 
4. d-moll csellószvit BWV 1008 
5. Der Friede sei mit dir – kantáta BWV 158 

A Savaria Barokk Zenekar az alapító fuvolaművész-karmes-
ter, Németh Pál vezetésével működik. A zenekar célja 17–18. 

századi zenei ritkaságok újrafelfedezése, bemutatása korhű 
hangszereken, korabeli dokumentumok alapján, hangverse-
nyek, operaelőadások, CD-, rádió-, TV- és filmfelvételek segít-
ségével. A vonós hangszerek a 18. századból valók, a fúvósok régi 
hangszerek pontos másolatai. A zenekar a kor fő zenei irány-

zatai (olasz, francia, német, angol) mellett fontos feladatának 
tekinti a magyar zenei múlt értékeinek bemutatását is. Reper-
toárján a legkülönbözőbb műfajú és összeállítású zeneművek 
szerepelnek, szóló-, kamara-, zenekari művek, operák, oratóriu-
mok egyaránt, a kora barokktól a klasszikusokig, Monteverditől 
Mozartig. CD-felvételein többek között Boismortier, Galuppi, 
Albinoni, A. Scarlatti, Vivaldi, M. Haydn, Charpentier, Händel 
művei szerepelnek. A zenekar a Hungaroton mellett felvételt 
készített a svájci, a francia, a spanyol rádióval, a Magyar Rádi-
óval és a Magyar Televízióval, fellépett Ausztria, Németország, 
Olaszország, Svájc, Spanyolország, Franciaország, Anglia, Hor-
vátország, Románia, Szlovákia, Szerbia hangversenytermeiben, 
templomaiban. A Savaria Barokk Zenekar a Budapesti Kama-
raopera állandó zenekara. Sikeres produkciókban vett részt 
(többek között Monteverdi összes színpadi műve, Händel: Or-
lando és Semele, Vivaldi: Il Tigrane, Mozart, Pergolesi, Haydn, 
Lully operáinak előadásában). Nagy sikerrel vendégszerepelt az 
Osztrák–Magyar Zenei Fesztiválon, a Budapesti Tavaszi Feszti-
válon, a Miskolci Operafesztiválon, barokk fesztiválokon (Kas-
sel, Bad Kissingen, Bad Arolsen, Varasd, Pozsony, Nagyvárad, 
Belgrád, Újvidék, Kolozsvár, Marosvásárhely, Bükki Művészeti 
Napok Barokk Fesztivál), Londonban a Magyar Magic rendez-
vénysorozatában.

SZEPTEMBER 17. KEDD 19.00 
HANGZÁSVILÁGOK BŰVÖLETÉBEN

Szabó Balázs orgonaművész műsora, amely kifejezetten az 
orgona lehetőségeit bemutató repertoárral jelentkezik a fesz-
tivál alkalmából.

Szabó Balázs a történelmi orgonák szakértője, orgonaművész-
ként Európa-szerte hangversenyezik, emellett virtuóz játékosa 
egy manapság ritka billentyűs hangszernek, a Mustel-féle mes-
terharmóniumnak. Vezetésével indult el 2011 szeptemberében 
a Zeneakadémia organológiai képzése. A Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem orgona tanszaki tanára, az óbudai református 
templom orgonája felújításánál szakértőként volt jelen. Azóta is 
több ízben játszott ő maga is a 2012-ben felújított és átadott or-
gonán, mely az eredeti hangszínén szólalhatott meg. Más alka-
lommal egyetemi hallgatóival együtt adtak nívós hangversenyt.
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BUDAPEST-CSILLAGHEGYI REFORMÁTUS TEMPLOM
1039 Budapest, Vörösmarty utca 2., www.csillaghegy.honlap.parokia.hu

SZEPTEMBER 22. VASÁRNAP 16.00
ADJ ZENGŐ ÉNEKET! 
– AZÉ ZENEKAR KONCERTJE

Lelkes ifjú kaposvári zenészek készítették el azt az ifjúsági 
énekekből készült válogatást, amely 2017-ben jelent meg, majd 
2018-ban második kötettel is bővült. A Dunántúli Református 
Egyházkerület által megjelentetett keresztyén ifjúsági énekes-
könyv zenei anyagát elkészítő zenekar koncertje.

A válogatásban egyaránt helyet kaptak a régi ifi énekek (Min-
den, mi él, Áldásoddal megyünk, Tüzed, Uram Jézus, stb.), va-
lamint a manapság nagy népszerűségnek örvendő angol–ame-
rikai nyelvterületről érkező dicsőítő énekek (Elindulunk égő 
szívvel, Láncom lehullt, Te felemelsz, stb.) darabjai is. 

„Rostáltuk, szemezgettük a hatalmas kincsestárat, igye-
keztünk minden értelemben értékes, hasznos, használható 
gyűjteményt szerkeszteni. Éppen ez okból a keresztyén fele-
kezeti énekesköny vek, valamint a Halleluja énekesköny v jó 
néhány dallamának is helyet találtunk ebben az új kötetben. 
Nem kisebb céllal tettük ezt, mint azért, hogy a fiatalok is-
merjék, és az ifi énekekhez hasonló lelkesedéssel énekeljék 
hagyományos, régi énekeinket is alkalmaikon, táboraikban” 
– írta a kiadványról Bellai Veronika, a kiadvány szerkesztője. 

Igazi különlegességként nemcsak két énekesköny v készült 
el, hanem egy pendrive-on található multimédiás kiadvány 
is. Ez utóbbi tartalmazza az énekek kísérőzenéjét és minden 
énekszámhoz egy videót, amelyen nemcsak a zene hallgat-
ható meg, hanem – mint egy karaoke – olvasható az énekek 
szövege is. A videókon a háttérben 300 dunántúli református 
templomról készült fénykép váltja egymást. Azért így készült 

el ez a kiadvány, hogy segítse a keresztyén közösségek ének-
lését ott, ahol nincs kántor vagy zenekar.

A felvételeket készítő zenészeket és énekeseket hívjuk meg 
erre az alkalomra, akik eddig elsősorban a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerülethez tartozó nagy városokban, valamint 
nagyobb egyházi, országos rendezvényeken léptek fel. A mul-
timédiás kiadványt ifjúsági és a nem istentiszteleti gyüleke-
zeti alkalmakon rendszeresen használjuk Csillaghegyen is. 
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CSILLAGHEGYI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
1038 Budapest, Mező u. 12., evangelikusbekas.lutheran.hu

SZEPTEMBER 14. SZOMBAT 10.00-18.00 
NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk!”

A csillaghegyi evangélikusok erős vára, a békásmegyeri lakóte-
lep és az Ófalu határán klinkertéglából épült templom és sze-
retetház nyitva áll az érdeklődők előtt, hogy megismerhessék a 
Pazár Béla Ybl-díjas építész által tervezett épületegyüttest és a 
Donáth László parókus lelkész által vezetett evangélikus gyüle-
kezet és öregotthona életét, tevékenységét.

A kultusz, kultúra és közösség egységének megteremtésére nyi-
tott gyülekezet temploma a szakrális alkalmak mellett 2000 óta 
helyet ad kulturális rendezvényeknek, programoknak is.

15.00 Szalay Zoltán Pulitzer-emlékdíjas és Táncsics Mihály-dí-
jas fotográfus kiállítása, melyet Kincses Károly fotómuzeológus 
nyit meg, és ádventig lesz látogatható

16.00 J. S. Bach 13-as, 54-es és 22-es kantáta

Előadja a Bali János művészeti vezetése alatt évtizedek óta mű-
ködő, nemzetközi hírű zenei műhely, az A:N:S Chorus (Bodrogi 
Éva – szoprán, Gavodi Zoltán – alt, Kéringer László – tenor, Naj-
bauer Lóránt – basszus) és az Ellenpont együttes (basso conti-
nuo: Kallai Nóra – cselló, Pétery Dóra – orgona). 
1723-ban Bach a 22-es kantátával pályázott lipcsei állására, az 
alt hangra komponált 54-es kantáta pedig a szerző legkoráb-
bi ismert szólókantátája. Az előadók a hazai és a nemzetközi 
zenei élet elismert, a barokk kor zenélési szokásaiban jártas 
szereplői, akiknek játékát beszédszerűség, felszabadultság és 
szenvedély jellemzi. 

Gyülekezetünk hagyományai szerint dél körül egy tál meleg 
étellel vendégeljük meg látogatóinkat.

SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIATEMPLOM 
 1038 Budapest, Templom utca 11/a., Békásmegyer-Ófalu, bekasmegyer.plebania.hu

SZEPTEMBER 22. VASÁRNAP 18.45
EGYHÁZZENEI RITKASÁGOK 
Az Óbudai Kamarakórus koncertje 
Josquin, Victoria, Pitoni, Hassler, Palestrina, Monteverdi, 
Bach, Elgar, Duruf lé, Miskinis, Orbán, Tormis művei, 
 valamint orgonamuzsika
Közreműködik: Király Judit (szoprán),
Király Miklós (orgona)
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ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS, TURISZTIKAI ÉS INFORMÁCIÓS PONT
1033 Budapest, Fő tér 2., www.esernyos.hu

SZEPTEMBER 17. KEDD 20.00
FERENC PÁPA – EGY HITELES EMBER

/Pope Francis: A Man of his Word/
svájci–olasz–német–francia dokumentumfilm, 96 perc, 2018
Rendezte: Wim Wenders
A három Oscar-díjra jelölt Wim Wenders (Párizs, Texas, 
Berlin felett az ég, Buena Vista Social Club, A Föld sója) 
személyes hangvételű, mindenki számára értékes mon-
danivalót hordozó dokumentumfilmjében megismer-
hetjük a Szentatya őszinte és komoly, olykor humorral 
fűszerezett nézeteit vallásról, életről, halálról, és olyan 
aktuális kérdésekről, mint a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségek, a család szerepe, a bevándorlás vagy 
az ökológiai problémák.
A Ferenc pápa – Egy hiteles ember azon ritka alkotások 
egyike, amelyek a Vatikánnal szoros együttműködés-
ben készültek. A rendező példátlan betekintést nyert a 
pápa wéletébe: több mint két éven keresztül kísérte őt, 
emellett a Vatikáni Televízió olyan exkluzív felvétele-

ket is a rendelkezésére bocsátott, amelyek Ferenc pápa 
világ körüli utazásai során készültek. A filmben hasz-
nált vizuális stílusnak köszönhetően a nézők egészen 
közel kerülhetnek a pápához, aki személyesen is meg-
szólítja a közönséget.

SZEPTEMBER 19. CSÜTÖRTÖK 18.00
A SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZET MÚLTJA ÉS JELENE 
– LUDMANN MIHÁLY MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSA

Az építészet legfontosabb alkotásai közé tartoznak a temp-
lomok, amelyek létrehozására az elmúlt évezredekben min-
den civilizáció jelentős szellemi és anyagi erőt fordított. Az 
építészet hosszú időn keresztül szervezte a társművészete-
ket, meghatározta a szobrászat és festészet feladatait. Ez az 
egység bomlott meg és alakult át az európai építészetben 19. 
század közepén. Ezután az egyik út a korábbi stílusok felidé-
zése és másolása – ez a historizmus világa – a másik pedig a 
kor eszméihez igazodó új út keresése lett. Ez utóbbiból nőtt 
ki a szecesszió és a 20. század számos stílusa. Az Ars Sacra 
keretében rendezett előadáson ezeket az irányzatokat és 
törekvéseket vizsgáljuk meg, elsősorban a magyar építészet 
példain megjelenítve. Hazánkban olyan mesterek alkot-
tak az eklektika korában, mint Ybl Miklós, Steindl Imre és 
Schulek Frigyes, akiknek alkotásai ma is példaadóan tanús-
kodnak a mesterség és művészet szintéziséről. Azonban az 
új utak keresői sem maradhatnak ki. Lechner Ödön szemet 
gyönyörködtető templomairól és a 20. század olyan meste-
reinek alkotásairól is szó lesz, amelyek egyetemes értéke-

ket hordoznak.  Ezek között az építészek között figyelemre 
méltóak Kós Károly, Árkay Aladár, Körmendy Nándor temp-
lomai. Sajátos törést és időkimaradást láthatunk a magyar 
szakrális építészetben a 20. század második felében, a jól is-
mert történelmi okok miatt. A tiltás korszaka után azonban 
nagyon gazdag és sokszínű szakrális építészet bontakozott 
ki, többek között Szabó István, Csaba László, Csete György 
és Makovecz Imre tehetségének köszönhetően. 
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ÓBUDAI MÚZEUM
1033 Budapest, Fő tér 1. (bejárat a Szentlélek tér felől)
obudaimuzeum.hu

SZEPTEMBER 14. SZOMBAT 11.00
REJTETT KÖZÉPKOR – TÖRTÉNETI SÉTA 2019. 

A középkori Óbuda – a budai Várhegyen álló új királyi köz-
pont elkészültéig „Buda” – kiemelkedő szerepet töltött be 
az ország életében. A 11–13. század során a mai Árpád híd 
budai hídfőjének két oldalán helyezkedett el az egykori 
királyi székhely egyházi és világi központja.
A történelem viharai elsodorták a kor díszes templomait, 
lakóházait és magát a királyi, majd királynéi várat is, a séta 
során azonban „rekonstruáljuk” a középkori várost.
Felkeressük a város egykori határán álló ferences kolostor 
és templom romjait, a Piast Erzsébet által támogatott kla-
risszák kolostorának maradványait, a középkori piacteret 
és Óbuda egyetlen, ma is álló középkori eredetű lakóhá-
zát. Továbbá – az Ars Sacra fesztivál alkalmából – lehető-
ség nyílik felkeresni két, ritkán látogatható emléket is. Az 
Óbudai Múzeum pincéjében a 14. századi, gótikus Szűz 

Mária-templom alapfalainak részlete látható, a reformá-
tus templom és parókia pincéje pedig az egykori királyi, 
királynéi vár várkápolnájának emlékeit rejti. 
Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu

SZEPTEMBER 18. SZERDA 17.30
TEMPLOMOK A TALPUNK ALATT
 – KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS 

Óbuda az őskor óta lakott település, Budapest legrégebbi 
városrésze. Az ókori Aquincum Pannonia provincia fő-
városa volt. A 11. századtól már állhatott egy királyi szál-
láshely Óbudán, amely királyi, majd később királynéi 

központ, egészen 1526-ig. Kezdetben a „Buda” elnevezés 
Óbudára vonatkozott, s csak később változott „Vetus Bu-
da”-ra (1261-től), miután a budai Várhegyen felépült az új 
királyi vár. Óbuda középkori épületei áldozatul estek az 
évszázadok során a tatárok és a törökök pusztításainak, 
majd később a Zichyek és a lakosság építkezéseinek. Így 
sajnos tényleg elmondhatjuk – az Óbudai Múzeum most 
nyíló állandó kiállításának címére is utalva –, hogy Óbuda 
középkora nagyrészt a „talpunk alatt” rejtőzik! Az épü-
letek közül csak a 13. századi ferences kolostor maradvá-
nyai, a Lokietek Erzsébet királyné által alapított klarissza 
templom és kolostor romjai és egy 15–16. századi lakóház 
idézi elénk a felszínen az egykori királyi, királynéi várost. 
Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu

SZEPTEMBER 19. CSÜTÖRTÖK 17.00
ZSIDÓ VALLÁSI JELKÉPEK 
– MŰVÉSZETI ELŐADÁS + TÁRLATVEZETÉS 
A TÖRÉKENY VÁGYAK CÍMŰ IDŐSZAKI 
KIÁLLÍTÁSBAN 

Vaja László festő- és iparművész az Aquincum Porcelán-
gyár egykori dolgozójának előadása. A program kurátori 
tárlatvezetéssel indul az Óbudai Múzeum időszaki kiállítá-
sában. A kiállítás már csak szeptember végéig látogatható. 
Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu

SZEPTEMBER 21. SZOMBAT 12.30
ÓBUDAI FELEKEZETI SÉTA

Óbuda vallásos élete a város történelméhez hasonlóan 
nagyon színes képet mutat. A séta során eme változatos 
vallási élet színtereit járjuk be. A séta állomásai többek 
között: az óbudai Szentháromság-szobor, a Szent Péter és 
Pál-templom, a zsinagóga épülete (kívülről), a Kálvin közi 
református templom és parókia. Emellett megismerked-
hetünk az óbudai evangélikus gyülekezet történetével is. 
Regisztráció: programok@obudaimuzeum.hu
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MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM
1036 Budapest, Korona tér 1., www.mkvm.hu

SZEPTEMBER 14. SZOMBAT 16.00
A TAVASZ NŐIKAR KONCERTJE

Az amatőr énekkarok ma a társadalom szűk rétegigényét elé-
gítik ki, a hajdan volt „mozgalmi élet” mára már „csak” a ha-
sonló érdeklődési körű emberek találkozóhelyévé alakult át. 
Minden kórus megpróbálja a szerepét és helyét értelmezni, 
és a tagság komolyzene iránti igényét igyekszik kielégíteni. A 
repertoár mára döntően átalakult, a hajdan volt világszínvo-
nalú kórusirodalom, Bartók és Kodály iskolateremtő és meg-
újító tevékenysége mára lendületét vesztette, és bevonult a 
klasszikusok közé.
A Tavasz Nőikar és karnagya, Tóth András Egressy Béni-díjas, 
valamint Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjas karnagy, zeneszerző 
próbálkoznak a repertoár megújításával, valamint a könnyűze-
nei arculat kialakításával szélesebb rétegeket megcélozni, ezál-
tal az amatőr kórus működését vonzóvá tenni. 

Ezt szolgálja az Ars Sacra fesztiválon hallható műsoruk is, amely 
az egyházi művek megjelenítésén, a lelki, szakrális értékeken túl 
világi gondjainkat, örömeinket is megmutatja.
Programjuk részleteket tartalmaz a húsvéti műsorukból, 
Giam battista Pergolesi híres Stabat Materének részleteivel, 
melyet két alkalommal szólaltattak meg a Dunakeszi Ze-
neiskola vonósaival a Boldog Salkaházi Sára római katolikus 
templomban, illetve a Nemzeti Galéria kupolatermében. 
Ezeken túlmenően válogatást adnak elő a klasszikus egyházi 
zenei alkotásokból éppúgy, mint a modern szakrális világ ze-
nei megjelenítéséből.
Műsoruk végén az embert gyötrő lelki gondok is megjelennek, 
mégpedig a könnyűzenétől szokatlan módon mélyre ásva: éne-
kelnek a karácsonyi biznisz-ünnepi világról és a halált passzi-
óból kereső emberekről, majd egy mindent feloldó és ellazító 
spirituálé zárja koncertjüket.

Műsor:
1. Részletek Giambattista Pergolesi: Stabat Mater c. művéből
 – Stabat Mater
 – O quam tristis
 – Quando corpus
 – Amen
2. Johann Sebastian Bach: Bist du bei mir; szóló: Plesz Dóra

3. Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus
4. Cesar Franck: Panis angelicus; szóló: Plesz Dóra

5. Gioacchino Rossini: Dolcissima Maria; szóló: Plesz Dóra

6. Karl Jenkins: Adiemus

7. Tóth András–Erdős Virág: Karácsony 2017 (Első, zongorás 
változat)
8. Emiliana Torrini: Serenade 
9. Matt Corby (Tóth András): What The Devil Has Made
10. Ráadás: Down By The Riverside

Zongorán közreműködik: Bujdosóné Pécsy Klára

Vezényel: Tóth András

Regisztráció szükséges: mkvmuzeum@gmail.com; 06-1/375-6249
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ÓBUDAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
1032 Budapest, San Marco u. 81., www.kulturkozpont.hu 

SZEPTEMBER 20. PÉNTEK 18.00
ÉGI JEL-KÉP
Kortárs házioltárok és szakrális művek 
a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjteményből 

A kiállítás a gyűjtő házaspár kollekciójának kortárs szak-
rális alkotásaiból válogat az Ars Sacra fesztivál keretében. 
Középpontjában azok az azonos méretű háromrészes há-
zioltárkák állnak, melyekben az elmélyülés és a biblikus 
utalások különböző neves alkotók egyéni stílusán keresz-
tül válnak láthatóvá.
A kiállítást megnyitja: Garami Gréta művészettörténész
Közreműködik: Jánosi András népzenész
A kiállítás október 4-ig, hétköznapokon 9–16 óráig látogatható.

SZEPTEMBER 22. VASÁRNAP 10.00–13.00
ÉVADNYITÓ 
– A SZERETETRE VÁGYÓ SÜNI 

A Mandulaszem Bábcsoport előadásában. 
A főszerepben Sün Benő, aki modortalanul bá-
nik társaival, bár ők szeretettel és barátsággal 
közelítenek felé. A bábdarabban végigkísérhetjük 
azt a folyamatot, hogy a Jézustól tanult önzetlen 
szeretet miként képes megváltoztatni Sün Benőt 
is. Segít kiszabadítani sünit a morcosságából, és 
ő is megtanul szeretni. Az előadás után kézmű-
ves programmal készülünk, ahol süni ujjbábot és 
pompon sünit készíthetnek a gyerekek. 
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CSILLAGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1039 Budapest, Mátyás király út 13–15., www.kulturkozpont.hu

SZEPTEMBER 14. SZOMBAT 18.00
REGGELI IMÁTÓL ESTI IMÁIG

Petrás Mária Prima Primissima és Magyar Örökség díjas 
népdalénekes, keramikus előadása 

SZEPTEMBER 14. SZOMBAT 19.00
GYÖNGYÖKKEL GYÖKEREZTÉL

Moldvai archaikus népi imádságok (magyar dokumen-
tumfilm, 56 perc, 1998)   
A film néprajzi gyűjtőúton rögzített archaikus imád-
ságokat mutat be, miközben bepillantást nyerhetünk a 
csángó magyarok életébe is.

3K – KASZÁSDŰLŐI KULTURÁLIS KÖZPONT
1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2., www.kulturkozpont.hu

SZEPTEMBER 21. SZOMBAT 14.00–19.00
ÍZEK, ÉRZÉSEK, LÉPÉSEK 
– SZÜRETI HAGYOMÁNYOK

Vajon hányan ismerjük régi szüreti hagyományainkat? 
Ilyen például, hogy egykoron a szőlősgazdák annyira 
féltek az elemi csapásoktól, főként a jégveréstől, hogy 
ezek elleni védekezésül szentelt gyertyát és barkát éget-
tek, vasból készült tárgyat szúrtak a földbe és harangoz-
tak, mert bíztak viharűző erejében. A szőlővédő szentek 
tiszteletére szakrális célú építményeket alakítottak ki a 
szőlőhegyeken, ahol gyakorolhatták vallásos életüket, 
ezzel segítve a szőlőművelés hatékonyságát. Vasárnap 
és ünnepnap tilos volt a szőlőben dolgozni, és hogy a 
következő évben is bő termés legyen, szüretkor mindig 
hagytak néhány fürt szőlőt a tőkéken. 
A 3K előtti téren felidézzük a szüreti vigasságokhoz kötő-
dő szokásokat, hiedelmeket, szakralitást. Lesz szőlőtapo-

sás, friss must- és borkóstoló, táncház élő népzenével, és 
fellép az Ürömi Öröm Néptáncműhely.
A program háziasszonya: Barabás Éva
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CIVIL HÁZ
1034 Budapest, Végvár u. 2., www.kulturkozpont.hu

SZEPTEMBER 16. HÉTFŐ 17.00 
REMÉNY
Csízy László számítógépes grafikái – kiállításmegnyitó

Csízy László a természet aprólékos megfigyeléséből kiindul-
va hozza létre munkáit. Növényi részletek, a táj, a víz legfon-
tosabb forrásanyagai. Az így felfedezett struktúrákkal fejezi 
ki élményeit, érzelmeit és gondolatait a világról. Első számí-
tógépes munkáit a 80-as években készítette. Mai alkotásait 
70x70 és 100x100 cm vászon giclée-nyomatokon láthatják 
az érdeklődők. 
A kiállítás megtekinthető október 4-ig a ház nyitvatartási idejében.
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Ars Sacra Fesztivál az Óbudai Társaskörben
1036 Bp., Kiskorona u. 7.   Telefon: 250-0288   obudaitarsaskor.hu

Rendező: Ars Sacra Alapítvány               A belépés ingyenes.

2019. szeptember 22., vasárnap 11 óra2019. szeptember 19., csütörtök 19 óra

Karosi Júlia Quartet 
Karosi Júlia – ének 

Tálas Áron – zongora
Bögöthy Ádám – nagybőgő
Varga Bendegúz – dobok

Händel: Tűzijáték-szvit, HWV 351 – részletek
Purcell: Rondó az Abdelazer-szvitből

Delibes: Pizzicati a Szilvia című balettből
Sibelius: Andante festivo

Farkas: Régi magyar táncok
Bartók: Gyermekeknek

Weiner: Csárdás és Rókatánc

Bolla Milán 
és a Solti György Ifjúsági Kamarazenekar
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Óbudai Anziksz

Az ingyenes, negyedévente megjelenő kiadvány 

őszi számát október közepétől 
Keresse a kerületi kulturális intézményekben és rendezvényeken.

harmadik kerületi kulturális magazin    2019 ősz

CIVIL HÁZ
1034 Budapest, Végvár u. 2., www.kulturkozpont.hu

SZEPTEMBER 21. SZOMBAT 15.00
ÉVADNYITÓ CSALÁDI NAP
KEMÉNYKALAP ÉS KRUMPLIORR

A Civil Ház szeptembertől új helyszínen várja az érdek-
lődőket. Ez alkalomból a Nagyszombat utcai játszóté-
ren és a Civil Házban évadnyitó családi napot tartunk,
mellyel kapcsolódunk a kerületi Óbudai Piknik prog-
ramsorozathoz.

Játszótér:
15.00–18.00 Kézműves foglalkozás a Pest–Budai Kézmű-
ves és Népművészeti Közhasznú Egyesülettel, Milner 
Angéla vezetésével – krumplinyomda, plakátkészítés. 
A Homoludens.hu Egyesület retro játékai. A játszótéren 
lévő kültéri fitneszpark gépeinek szabályos használa-
tát is megtanulhatják az érdeklődők. A Keménykalap és 
krumpliorr című filmből ismert Bagamérit is megidéz-
zük, retro fagylaltos autóval várjuk a gyerekeket.

15.00 Majoros Ági bábszínháza – Százszorszép Bóbiska
16.00 Mimó és Csipek bábelőadás

Civil Ház:
16.00 Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármesteré-
nek köszöntője
17.00 A Keménykalap és krumpliorr (magyar film 100 p,
1978)

Ingyenesen látogatható.
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„Dicsérjétek Uramat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,

és nagy alázatosan szolgáljátok.”
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz (részlet)


