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A Budaörsi Passió német és magyar nyelvű szabadtéri rendezvénysorozat
legfontosabb információi
Előadásnapok
2018. május 19. Pünkösdszombat - német premier
2018. május 20. Pünkösdvasárnap - magyar premier
2018. május 22. kedd (magyar)
2018. május 23. szerda (magyar)
2018. május 25. péntek (magyar)
2018. május 26. szombat (német)
2018. május 27. vasárnap (magyar)
2018. május 29. kedd (magyar)
2018. május 30. szerda (magyar)
2018. június 1. péntek (magyar)
2018. június 2. szombat - Europassion (német)
2018. június 3. vasárnap (magyar)
Az előadás helyszíne. Budaörs Kőhegy, a Kőhegyi Kápolna mellett. A szabadtéri
előadás helyszíne, a budaörsi Kőhegy fokozottan védett természeti terület, a DunaIpoly Nemzeti Park része.
Az előadás közvetlen környéke gépkocsival nem közelíthető meg. A nézőket kérjük,
vegyék igénybe a térképen bejelölt parkolóhelyeket. Az időseket és a nehezen
közlekedőket az Ó-temetőtől igény szerint kisbusszal szállítjuk fel a hegyre. Az
előadásokra hozzon meleg felsőruházatot és kényelmes, hegyi ösvényre alkalmas
cipőben érkezzen! (térkép csatolva)
Rendező: Dér András
Szereposztás, színészek és amatőr szereplők:
http://budaorsipassio.eu/budaorsi-passio-2018/szereplok/
Az általunk használt fotók jelentős részben Sari Ruth munkái (a jelenlegi próbafotók és
a 2012-es előadásfotók). Felhasználásuk esetén ragaszkodunk a fotós nevének
feltüntetéséhez.
Honlapunkon bőven találhatók archív fotók az 1930-as évek beli passióról is. Ez
esetben a fotók forrása Dr. Bató András, az egykori megálmodó és létrehozó Bató Géza
tanító leszármazottja, és a budaörsi Bleyer Jakab helytörténeti Gyűjtemény fotótára.
Egyéb
információk:
Rácz
racz.veronika@budaorsipassio.eu

Veronika

szervező

20/292-9901

Interjú időpont egyeztethető még: Dér Asia rendezőassszisztens 30/753-8752
asia.andrejevna@gmail.com
Jegyek: A jegypénztár nyitva tartása munkanapokon 8:00-18:00, helyszín:
Heimatmuseum Budaörs, Budapesti u. 45/2 sz.
Tel: Kupás Erzsébet, Zsóka 20/313-8177, Jaszmann Gabriella 20/360-3353 (deutsch). Email: info@budaorsipassio.eu
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A jegyek ára:
felnőtt: 4000 Ft, diák/nyugdíjas: 2000 Ft
Legalább 10 jegy vásárlása esetén 1000 Ft kedvezmény jegyenként, tehát felnőtt: 3000
Ft, diák/nyugdíjas 1000 Ft.
Diákokat kísérő pedagógusoknak legalább 10 diák esetén egy tiszteletjegyet adunk.
A diák/nyugdíjas jogosultságot a beléptetésnél ellenőrizzük.
A Budaörsi Passió története
Egy csodálatos nyári estére hívjuk Önt és kedves családját a Budaörsi Kőhegyre, ahol az
evangélium újra megelevenedik.
A budaörsi kőhegyi szabadtéri előadás egy hagyomány újrateremtése. 1933. június 11.
pünkösdhétfőtől 1939-ig a budaörsiek minden évben játszották a Kőhegyen a Budaörsi
Passiót, Krisztus szenvedéstörténetét.
Több volt ez, mint egyszerű amatőr,
szabadtéri színházi előadás.
A Budaörsi Passió megmozgatta az egész
falut, európai ismertséget, hírnevet
szerzett Budaörsnek. Az 1930-as években
a budaörsiek több mint 25.000 pengőért a
Kőhegy fennsíkján 70 méter hosszan 20
méter szélesen kőből és téglából
díszleteket építettek.
Valamikor a 2000 fős nézőteret évente 15-20 alkalommal megtöltöttek az ország
minden részéből, a környező országokból idelátogató nézők.
1996-ban
a
németországi
Auersmacheri
Passió
Színjátszó
Egyesület
vendégszereplésével és a budaörsiek statisztálásával a Jókai Mór Művelődési Házban
rendeztünk két német nyelvű előadást, majd 2000-ben a Bakk Endre Kanonok
Alapítvány sikeres pályázatával, ill. Budaörs Város Önkormányzatának anyagi
támogatásával már a Kőhegyen kerültek megrendezésre a passiójátékok, ekkor még a
csíksomlyói szövegkönyv alapján.
2002. év végén hosszas kutatás után került elő a Budaörsi Passió eredeti német és
magyar szövegkönyve, így születhetett újjá a Budaörsi Passió 2003-ban. Ezt követően
2006-ban, 2009-ben és 2012-ben is az eredeti helyszínen és az eredeti szövegkönyv
alapján kerülhettek megrendezésre a Budaörsi Passió kétnyelvű előadásai a festői
Kőhegyen.
2018. évben a Budaörsi Passióval egyidőben, Budaörsön kerül megrendezésre az
Europassió Egyesület 2018. évi Kongresszusa is.

