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A Ferenczy Múzeumi Centrum összművészeti 

fesztiválján szeptember második hétvégéjén 

kitárják kapuikat a szentendrei templomok 

a zenei, irodalmi, egyházművészeti, építészeti 

és képzőművészeti programok előtt. A fes-

tők és templomok városának felekezetei és 

kulturális intézményei tartalmas és felemelő 

eseményeket kínálnak a Szentendrei Nyitott 

Templomok Hétvégéjén. Az idei program- 

sorozat üzenete: a BÉKE. A tavaly, hagyományteremtő céllal elindított össz-

művészeti, szakrális fesztivál rendkívül jó fogadtatásra 

talált. A festők és templomok városában a nagy sikerű 

rendezvénysorozat idén is változatos, igényes progra-

mokkal vár mindenkit. Egyházművészeti, vallástörténeti 

és építészeti előadások, irodalmi program Juhász An-

nával, KÉK-séták a templomok között, kreatív alkotás 

a templomkertben, az Év Műtárgya program a Szerb 

Egyházművészeti Múzeumban, kórus-, orgona- és klez-

mermuzsika – csak néhány, a színes események közül. 

A programok szervezésébe a Ferenczy Múzeumi 

Centrum mellett a helyi vallási közösségek – katolikus, 

református, evangélikus, szerb ortodox, zsidó, baptista 

– és a város kulturális intézményei is bekapcsolódtak.

A hétvége során a program helyszíneken gyűjtést 

szervezünk a szentendrei Karitász számára.  

Az adományokat gyermekek nyári táboroztatására 

fordítják. A programok ingyenesen megtekinthetők, 

de ha lehetőségük engedi, adományaikkal kérjük, 

segítsék a nemes célt.

SZAKRALITÁS, 
MŰVÉSZET
SZENTENDRE



A Ferenczy Múzeumi Centrum összművészeti 

fesztiválján szeptember második hétvégéjén 

kitárják kapuikat a szentendrei templomok 

a zenei, irodalmi, egyházművészeti, építészeti 

és képzőművészeti programok előtt. A fes-

tők és templomok városának felekezetei és 

kulturális intézményei tartalmas és felemelő 

eseményeket kínálnak a Szentendrei Nyitott 

Templomok Hétvégéjén. Az idei program- 

sorozat üzenete: a BÉKE. A tavaly, hagyományteremtő céllal elindított össz-

művészeti, szakrális fesztivál rendkívül jó fogadtatásra 

talált. A festők és templomok városában a nagy sikerű 

rendezvénysorozat idén is változatos, igényes progra-

mokkal vár mindenkit. Egyházművészeti, vallástörténeti 

és építészeti előadások, irodalmi program Juhász An-

nával, KÉK-séták a templomok között, kreatív alkotás 

a templomkertben, az Év Műtárgya program a Szerb 

Egyházművészeti Múzeumban, kórus-, orgona- és klez-

mermuzsika – csak néhány, a színes események közül. 

A programok szervezésébe a Ferenczy Múzeumi 

Centrum mellett a helyi vallási közösségek – katolikus, 

református, evangélikus, szerb ortodox, zsidó, baptista 

– és a város kulturális intézményei is bekapcsolódtak.

A hétvége során a program helyszíneken gyűjtést 

szervezünk a szentendrei Karitász számára.  

Az adományokat gyermekek nyári táboroztatására 

fordítják. A programok ingyenesen megtekinthetők, 

de ha lehetőségük engedi, adományaikkal kérjük, 

segítsék a nemes célt.

SZAKRALITÁS, 
MŰVÉSZET
SZENTENDRE



2022. SZEPTEMBER 9. PÉNTEK

16.00 Ferenczy Múzeumi Centrum -  

           GYIK Műhely kreatív programja

Kék és arany! A kék az égbolt, a világminden-
ség, az arany az isteni jelenlét szimbóluma az ortodox 
ikonfestészet hagyományában. Arannyal és kékkel alkot-
juk meg személyes ikonjainkat a Preobrazsenszka temp-
lom udvarán a résztvevő gyerekekkel és szüleikkel,  
a különleges helyszín szakrális hangulatából inspirálódva.
Ajánlott életkor: 6-12 éveseknek!
Preobrazsenszka templom, Bogdányi út 42.

16.00 KÉK séták a templomok között orgonamuzsikával

Történelem, tanítások, képzőművészet, zene, áhítat...
Kuriózum sétáinkon megtudhatjuk, hogy mi áll a számos 
szebbnél-szebb szentendrei istenháza létrejöttének hát-
terében. Különböző felekezetű templomokba nyerhetünk 
betekintést, ahol az építészetet, szobrokat, festményeket, 
üvegablakokat megcsodálva a funkciót is jobban meg-
érthetjük. Egy-egy bibliai vagy irodalmi idézetet és zene-
művet meghallgatva jobban elmélyülhetünk a helyszínek 
szakralitásában.
Útvonal: Tourinform Iroda, Evangélikus templom, Szent 
Péter-Pál templom, Református templom, Baptista ima-
ház, Keresztelő Szent János Plébániatemplom, Belgrád 
székesegyház,  Szántó Emlék- és Zsidó Imaház.
Sétavezető: Komáromi-Raisz Borbála 
Létszám: maximum 30 fő
Időtartam: +/- 100 perc
Regisztráció szükséges: tdm@szentendre.hu  
vagy 06-26-317-965/66 mellék
Indulás: Tourinform Iroda, Dumtsa Jenő utca 22.

17.00 Magyar költők vallásos versei

Ady Endre, József Attila, Karinthy Frigyes, Radnóti 
Miklós versei Mihályi Győző színművész előadásában
Református templom, Rákóczi Ferenc u. 14.

17.00 Shabbat fogadás Radnóti Zoltánnal, 

          a budapesti rabbiság vezetőjével

Kántor: Dési Tamás
Szántó Emlék- és Zsidó Imaház, Alkotmány u. 3.

18.00 Barokk irodalom 

Lope de Vega spanyol drámaíró hányattatott és 
kalandos élete, aki szerzetesként, nyomorúságos körül-
mények között halt meg. Kiss Eszter színművész előadása. 
Majd Lope de Vega műveiből olvas fel spanyol nyelven Gina 
Altamirano, a magyar fordítást Kiss Esztertől hallhatjuk.
Keresztelő Szent János plébániatemplom, Templomtér  

20.00 Mendelssohn Kamarazenekar koncertje

A Mendelssohn Kamarazenekar Kováts Péter hege-
dűművész irányításával 1985-ben jött létre a gazdag zenei 
múltú történelmi városban, Veszprémben. A zenekar re-
pertoárja a barokk zenétől a klasszikán át a XX. század 

Mendelssohn Kamarazenekar
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legjelentősebb művein keresztül a kortárs zenéig terjed. 
Több mű ősbemutatója, ill. magyarországi bemutatója is 
fűződik nevükhöz.

A legkiválóbb hazai és külföldi szólisták, karmesterek 
működtek közre a zenekar koncertjein, közöttük Gidon 
Kremer, Vadim Repin, Mischa Maisky, Vásáry Tamás, Frankl 
Péter, Perényi Miklós, Rost Andrea, Baráti Kristóf, Ránki 
Dezső, Kocsis Zoltán, Kelemen Barnabás. A Mendelssohn 
Kamarazenekart és Kováts Pétert művészi munkájának elis-
meréseképpen 2010-ben Bartók–Pásztory díjjal tüntették ki.
Szent Péter-Pál templom, Kucsera Ferenc u. 1.

21.15   Szent Efrém Férfikar koncertje 

Magyarország legnépszerűbb vokális együttesét 
2002-ben alapította a Liszt- és Érdemes Művész dí-
jas Bubnó Tamás. Névadójuk Szír Szent Efrém (306-373),  
a bizánci egyház kiemelkedő himnuszköltője, akit kortár-
sai a „Szentlélek hárfájának” neveztek. Szerintük kétféle 
zene van: szakrális és profán, és mindkettőben felfedez-
hetjük a tehetség kiérlelt, megformált jeleit, a klasszikus 
értékeket - műfajtól és korszaktól függetlenül, akár mély 
tónusú ortodox zenét, akár hajlékony mediterrán bizánci 
dallamokat, akár játékos Bartók műveket, akár veretes 
Liszt-himnuszokat, vagy éppen világslágereket énekelnek. 
Szent Péter-Pál templom, Kucsera Ferenc u. 1.

2022. SZEPTEMBER 10. SZOMBAT

15.00 KÉK séták a templomok között orgonamuzsikával

Részletek a pénteki programnál
Regisztráció szükséges: tdm@szentendre.hu  
vagy 06-26-317-965/66 mellék
Indulás: Tourinform Iroda, Dumtsa Jenő utca 22.

16.00 MANK festőudvar a templomkertben 

Legyél te is festőművész! Alkossunk közösen!  
A Szentendrei Régi Művésztelep művészének vezetésével 
bárki belekóstolhat az alkotók világába, és megtanulhatja, 
hogyan kell a vászonnal bánni. A foglalkozáson a szent-
endrei templomok csúcsait és formáit teremthetjük újra.
Preobrazsenszka templom kertje, Bogdányi út 42.

16.00 A Pozsarevacska templom -  

           Dr. Golub Xénia művészettörténész előadása 

A szentendrei belváros bejáratánál, a Bükkös-patak 
partján álló ortodox templomot a szerbiai Pozsarevac 
környékéről érkezett betelepülők építették Szent Mihály 

KÉK séták a templomok között
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arkangyal tiszteletére. A templom története egészen 1690-
ig, a szerbek nagy bevándorlásáig nyúlik vissza. Vezeté-
sünkön belülről is megismerkedhetnek a különben nem 
látogatható barokk műemlék épületével és különleges, 
a balkáni művészeti hagyományokat őrző 18. századi be-
rendezésével is. 
Regisztráció szükséges: regisztracio@muzeumicentrum.hu
Pozsarevacska templom, Kossuth Lajos u. 1.

16.30 A Pozsarevacska templom -  

           Dr. Golub Xénia művészettörténész előadása 

Regisztráció szükséges: regisztracio@muzeumicentrum.hu
Pozsarevacska templom, Kossuth Lajos u. 1.

17.00 Az év műtárgya a Szerb Egyházi Múzeumban 

Istenszülő Krisztussal – Chilandari Istenszülő,  
Mitrofán ikonfestő alkotása, 1764. körül.

Mitrofán ikonfestő athoszi szerzetes volt és mint vándor 
ikonfestő a ráckevei szerb ortodox kolostor elöljárójának  
a meghívására érkezett Magyarországra 1764. körül. Fel-
tételezhető, hogy a magánáhítat céljára festett kismére-
tű ikon megrendelőjének kifejezett kérése az volt, hogy  
a festő az athoszi Chilandar szerb ortodox kolostor csoda-
tévő ikonját fesse meg. Viszont Mitrofán nem rendelkezett 
Magyarországon megfelelő grafikai előképekkel, így egy 
Útmutató Istenszülő ikont festett Chilendari Istenszülő 
ikonként szignálva. Mitrofán alkotása rámutat a magyar-
országi szerbek körében a XVIII. században elterjedt Chi-
landari Istenszülő kultuszára, és ugyanakkor elénktárja  
a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Athoszi kapcsola-
tait is. Mitrofán ikonfestő művészete meghatározó volt  
a konzervatív posztbizánci stílust magas színvonalon kö-
vető XVIII. századi balkáni ikonfestészet fejlődésében.
Az év műtárgya a Szerb Egyházi Múzeum kertjében kerül 
bemutatásra rövid vetítés és előadás kíséretében, majd 
a rendezvény résztvevőinek lehetősége nyílik a műtárgy 
megtekintésére a Múzeum kiállítóterében. 

Istenszülő Krisztussal –  
Chilandari Istenszülő, Mitrofán ikonfestő alkotása, 1764. körül.

Szerb Egyházi Múzeum udvara,  

Fő tér 6., bejárat a Görög utca felől
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Résztvevők: Juhász Anna irodalmár, a Nemes Nagy Ágnes 
centenárium szervezője és Borbély Alexandra színművész
Evangélikus templom, Luther tér 1.

20.00 Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje

A kis kamaraformációk lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy az egyes művészeket még jobban megismer-
hessük, a zenészek még inkább megmutathassák tehet-
ségüket, és máskor nem hallható darabokat is műsorra 
tűzzön a zenekar.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar 1963-ban alakult  
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola végzős 
növendékeiből. A zenekar közel 60 éves fennállása alatt 
komoly nemzetközi hírnévre tett szert és a klasszikus ze-
nei élet elitjének állandó szereplőjévé vált. Félévszázados 
működésük során több mint ötven országba jutottak el, 
többek között felléptek a New York-i Carnegie Hallban,  
a tokiói Suntory Hallban, a Sydney-i Operaházban, a Bu-
enos Aires-i Teatro Colónban, valamint a párizsi Théatre 
de la Ville-ben. Az együttes, amelynek koncertmestere 
2016 óta Tfirst Péter, évről évre a világ legjelentősebb 
koncerttermeiben, elsőrangú szólisták közreműködésével 
lép színpadra, akik a nagyfokú precizitás, műfaji sokol-
dalúság és alkalmazkodóképesség miatt előszeretettel 
dolgoznak együtt a zenekarral. 2020-tól Várdai István 
csellóművész művészeti igazgatóként kapcsolódott be  
a szakmai felkészítésbe és művészi koncepció kialakításába.
Szent János plébániatemplom, Templomtér

21.00 Quiz Night: Szentendre templomai

Templom-kvíz a Szentendrei Baptista Gyülekezet 
szervezésében, Bartha Álmossal. Értékes nyeremények 
a Ferenczy Múzeumi Centrum és Szentendrei Baptista 
Gyülekezet jóvoltából.
Regisztráció: az Offline Center  
Facebook-oldalán meghirdetett eseményben
Offline Center, Ady Endre út 6/b

17.30  Continental Band koncertje 

A zenészekből és énekesekből álló együttes 2009-
ben alakult meg és szeptembertől júniusig szolgál, a leg-
több koncert az adventi és húsvéti időszakra tehető. 
Fellépnek iskolában, egyetemen, templomban, gyüleke-
zetben, szociális intézményekben, művelődési házban.  
A koncertek programja főleg régi Continental dalokat 
vonultat fel, a zenekar és a megszólaló énekhangok erővel 
telve közvetítik Isten üzenetét. A Continental Band 2019 
decemberében ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. 
Református templom, Rákóczi Ferenc u. 14.

19.00 “Szárnysuhogás a költészetben” - Nemes Nagy  

          Ágnes szakralitása / Irodalmi Szalon Juhász Annával

Az idén 100 éve született, Kossuth-díjas költő, 
a XX. századi magyar líra egyik legjelentősebb alko-
tója, Nemes Nagy Ágnes munkássága és költésze-
tének a szakralitáshoz fűződő viszonya kerül az est 
fókuszába a szentendrei Evangélikus templomban.  
A költő szülei az Ugocsa megyei Halmi községből vándo-
roltak Budapestre az I. világháború után, lányuk már itt 
született, 1922. január 3-án. Nemes Nagy a Baár-Madas 
Református Leánylíceum tanulója volt. Családjáról meg-
szólalásaiban, műveiben egyaránt szűkszavúan nyilatkozik: 
”Felmenőim többnyire református papok és ügyvédek 
voltak. Meg kell azonban vallanom: gályára vont ősről csak 
legendák alapján beszélhetek.” Felmenői közül többen, 
például egyik nagyapja s mindkét dédapja is lelkészként 
szolgáltak. A protestáns lelkipásztori háttér olyan erős 
indíttatást adott, hogy – mint Nemes Nagy Mihály egyik 
leveléből kiderül – a gimnazista lány továbbtanulási tervei 
még a teológiát célozták. A programon a felmenőktől az 
Ekhnáton-cikluson át a Rilke értelmezésig számos témát 
érintünk, míg a felolvasás a kapcsolódó műveket, verseket, 
leveleket idézi meg.
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2022. SZEPTEMBER 11. VASÁRNAP

14.00 Kreatív kézműves foglalkozás 10 év alatti  

          gyerekeknek – Hogyan jelenítette meg  

           Deim Pál az üvegablakaiban Isten tervét?

A gyermekfoglalkozás Deim Pál formanyelvét cé-
lozza meg, a Református Gimnáziumban látható üvegab-
lakon keresztül. A műalkotás megismerése segít abban, 
hogy kapcsolatot találjunk a mai világ és a bibliai képek, 
üzenetek között. Mindez lehetővé teszi, hogy a gyermek 
az egyetemes keresztyén kultúra kontextusába helyez-
ze a Biblia tanításait, másrészt elősegíti a komplex sze-
mélyiségfejlesztést szabad asszociációs gyakorlatokkal,  
a kortárs műalkotások segítségével.
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás résztvevőinek maximális létszáma: 15 fő
A foglalkozás vezetője: Lázár Enikő hittanoktató
Regisztráció szükséges: regisztracio@muzeumicentrum.hu
Református templom, Rákóczi Ferenc u. 14.

15.00 Kreatív kézműves foglalkozás 10 év feletti 

          gyerekeknek – Hogyan jelenítette meg  

           Deim Pál az üvegablakaiban Isten tervét?

Református templom, Rákóczi Ferenc u. 14.

15.00 KÉK séták a templomok között orgonamuzsikával

Részletek a pénteki programnál
Regisztráció szükséges: tdm@szentendre.hu  
vagy 06-26-317-965/66 mellék
Indulás: Tourinform Iroda, Dumtsa Jenő utca 22.

16.00 A Belgrád székesegyház története 

           és művészeti értékei - Vukovits Koszta 

           művészettörténész előadása

1690-ben a történeti Budai Szerb Ortodox Egyház-
megye székhelye átkerült Szentendrére és így a Csar-
nojevics pátriárka által a XVII. század végén emelt első 
kőtemplom székesegyházi rangot kapott. A mai templom 

21.00 Dohnányi Kvartett koncertje

A Dohnányi Quartet története 2003-ban kezdődött  
a Zeneakadémián. Németh Géza és a Bartók Quartet iránymu-
tatásai mellett kezdték el a közös munkát, melyet a vonósné-
gyes irodalom gazdagságának és az együtt-játék örömének 
köszönhetően, azóta is lankadatlan lelkesedéssel és kíváncsi-
sággal folytatnak. Az együttes Rondo Quartet néven alakult, 
2019-ben vette fel a Dohnányi nevet. Műsoraikban szívesen 
kötnek össze népszerű kvartetteket ismeretlen művekkel, 
első pillantásra nem látható összefüggés-szálakra felfűzve 
koncertprogramjaikat.

Dóczi Áron – hegedű 
Pintér Dávid – hegedű
Tornyai Péter – bárcsa
Mód Orsolya – cselló

Evangélikus templom, Luther tér 1.

Dohnányi Kvartett
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1756. és 1764. között épült Dionisije Novaković püspök ide-
jében, míg az ikonosztászt a kor kiemelkedő ikonfestője, 
Vasilije Ostojić festette 1777. és 1781. között. A XVIII. század 
folyamán a templombelső püspöki temetkezési helyként 
is szolgált, míg a templom kertjében számos kiemelkedő 
szentendrei szerb család síremlékeit is láthatjuk.  
Belgrád Püspöki Székesegyház, Alkotmány utca 

17.00 A Preobrazsenszka templom ikonosztázának és 

           berendezési tárgyainak restaurálása -  

           Vukovits Koszta művészettörténész, 

           a Szerb Egyházi Múzeum igazgatójának előadása 

A Szentendre északi negyedében található Preob-
razsenszka templom 1742 és 1746 között épült. Az ikonosztáz 
a XVIII. század közepéig készült Petar Rasics Csongrádi egri 
ikonfestő közreműködésével. Az ikonosztáz és a templom 
berendezési tárgyainak a restaurálása még folyamatban 
van, azonban a templomba látogatók bepillantást kaphatnak 
a munkák jelenlegi állásáról. Ismertetésre kerül a templom 
története és bemutatásra kerülnek a restaurátori munkák 
legújabb eredményei.

A mai Szentendre területén egymástól függetlenül, 
szakaszosan fejlődtek a települések több ezer éve  a Du-
na-parti közlekedési út és a Pilisből a folyóba ömlő vizek 
mentén, illetve a köztük emelkedő dombhátakon. A legré-
gebbi mai is meglévő és működő épület a várdombon álló 
katolikus plébániatemplom. A tatárjárás után épített első, 
román stílusú kőtemplomot néhány évtized múlva lerombol-
ták, a 14. században épült újjá nagyjából a mai alaprajzú, már 
gótikus templom toronnyal, külső támpillérekkel, a nyolcszög 
három oldalával falazott szentéllyel, két déli bejárattal, kőből 
faragott napórával. A török elől a balkánról ide menekülő 
katolikus dalmátok már a 15. század óta használták. Mohács 
után a környék fokozatosan elnéptelenedett, a templom 
magára hagyva elromosodott. A szerb betelepedés után, 
a 18. század elején a Zichy család barokk stílusban építtette 

újjá, míg végül a város fénykorában, a 18. század közepén 
nyerte el mai formáját. Trianon után Szentendre lett az új 
Nagybánya: 1929-ben megalakult a művésztelep és az Ivá-
nyi-Grünwald vezette festők társasága. 1933 és 38 között 
készítették a szentély szentendrei háttér elé festett bibliai 
jeleneteit. Az épületet az ötvenes évek régészeti feltárásai 
után, 1957-ben védett műemlékké nyilvánították.
Preobrazsenszka templom, Bogdányi út 42.

18.00 Golda János építész előadása  

          Szentendre legősibb templomáról

Szentendre sok temploma közül a várdombon álló ró-
mai katolikus plébániatemplom a legrégebbi. A Szent András 
apostolról elnevezett középkori település érdekes módon 
nem az ókori római Castrum elhagyott, romos erődítmé-
nyét lakta be, hanem a Bükkös-pataktól északra emelkedő 
dombra kezdett építkezni. Az első, zömök, egyhajós kő-
templom a tatárjárásban elpusztult. A mai Városháza helyén 
épült, egykori királyi udvarház azonban jelzi a város későb-
bi folyamatos gazdagodását. Nagyobb gótikus templo-
mot építenek, a támpillérek és a kőkeretek ma is láthatóak  
a déli homlokzaton. A katolikus dalmátok már a 15. századtól 
megjelennek a városban, de az oszmán hódoltság idején 

Keresztelő Szent János plébániatemplom
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teljesen elnéptelenedik a környék. A szerbek betelepülése 
után a Zichy-család építi újjá a templomot a ma is látha-
tó formában. Száz évvel ezelőtt festőművészek költöztek  
a városba és a környező tájat ábrázoló háttér előtt zajló 
bibliai jelenetek freskóival festették tele a szentélyt. A déli 
templomkapun kilépve, a várdomb déli platójáról a mai turista 
ugyanazt a Dunát látja, mint amit a római légionárius szír íjász, 
a támadó avar harcos, az árpád kori magyar telepes, vagy 
a dúsgazdag szerb kereskedő láthatott.
Keresztelő Szent János plébániatemplom, Templom tér  

19.00 Sabbathsong Klezmer Band Koncert 

A Sabbathsong Klezmer Band 1998-ban alakult. Reper-
toárjukban a kelet-európai klezmer mellett a jiddis és izraeli 
tradicionális, illetve modern dalok és táncok is fontos helyet 
foglalnak el. Céljuk a zsidóság dallamainak magas szintű 
interpretálásán túl, visszatalálni e dalok szellemi gyökeréhez 
és forrásához, a Biblia valóságához. Ezért is lett szlogenük, 
hogy: 

”
Több, mint klezmer”. 

2010-ben mutatták be Dávid király zsoltárai klezmerbe 
öltöztetve címmel azt az előadásukat, amelyben Dávid kiráy 
zsoltárai Raj Tamás fordításában, hét neves színművész 
tolmácsolásában hangoztak el. Héberül pedig a zenekar 

Sabbathsong Klezmer Band

hangszerelésében hallhatta a közönség jól és kevésbé ismert 
Izraeli dallamokkal. Ezen az estén többek között ezekből  
a dalokból adnak ízelitőt.

Masa Tamás – ének, trombita
Masa Anita – ének, hárfa
Bódi Mónika – hegedű, 
Szabó Bálint – klarinét
Csányi Sándor – harmonika,
Szentkirályi György – buzuki, gitár, 
Kovács Laci - szaxofon
Langer Zoltán – nagybőgő
Rostás Csaba – darbukka,  
Andrasics Szabolcs – dobok

Preobrazsenszka templom előtt, a Vujicsics téren

20.00 Árnyékban éles fény  

A Radnóti házaspár fényképeiből készült albumot Kräh-
ling Edit, az MTA kutatója, a könyv szerkesztője mutatja be. 
Kőszegi Ákos Radnóti költeményeket szaval.
Szántó Emlék- és Zsidó Imaház, Alkotmány u. 3. 

21.00 Vujicsics Együttes koncertje 

A Vujicsics Együttes 1974-ben alakult Pomázon. A dél-
szláv zenei formáció azóta Európa folkzenekarainak élvona-
lába tartozik. A tragikusan elhunyt zeneszerző és népzene-
kutató Vujicsics Tihamér munkásságát folytatva gyűjtik és 
dolgozzák fel a magyarországi szerbek és horvátok zenéjét.

Borbély Mihály – szaxofon, klarinét, brácstambura
Eredics Gábor – basszprímtambura, harmonika
Eredics Kálmán – bőgő
Brczán Miroszláv – csellótambura, brácstambura
Szendrődi Ferenc – prímtambura
Eredics Áron – prímtambura
Mihó Attila – hegedű

Preobrazsenszka templom előtt, a Vujicsics téren
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Határtalan templomtúra - szakralitás, emlékezet, művészet, 
közösség, ünnep, áldás, hála, béke, ég, föld.

Járja végig és ismerje meg a Skanzen református, 
római katolikus, görög katolikus és unitárius templomait!

A Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje prog-
ram keretében a Skanzen muzeológusainak vezetésével 
kerékpáros vagy gyalogos túrán vehet részt a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Sztaravodai út

2022. SZEPTEMBER 9-11.

11.00 Bringatúra 

A program regisztrációhoz kötött, díja a Múzeumi belé-
pőjegyen felül felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 250 Ft. 
Érdemes saját kerékpárral jönni, de helyszíni kerékpár 
bérlésre is van lehetőség korlátozott számban, melynek 
napidíja 800 Ft.

11.30 Gyalogtúra

A program regisztrációhoz kötött és Múzeumi  

belépőjeggyel díjmentesen látogatható.

Részletek skanzen.hu

SZENTENDREI NYITOTT  
TEMPLOMOK HÉTVÉGÉJE  
A SKANZENBEN
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Vajda Lajos (1908–1941), a 20. századi magyar  
avantgárd/modern művészet kiemelkedő alkotójának élete 
és művészete elválaszthatatlan Szentendrétől. A város jelleg-
zetes motívumai, építészeti és természeti öröksége, rejtett 
kincsei és különleges atmoszférája megtermékenyítően 
hatott Vajda progresszív művészeti szemléletére. A kiállítás 
Vajda Lajos egy-egy alkotását kapcsolja össze Szentendre 
ikonikus részleteivel, a művészi motívumokat az eredeti ős-
forrásokkal, felvillantva Szentendre városának helytörténeti 
vonatkozásait, valamint gazdag és megőrzésre méltó múltját 
és 21. századi jelenét.  

A szabadtéri tárlat kiegészítő eseménye  

a 2022 októberében, a Vajda Emlékmúzeumban nyíló 

Vajda Szentendréje című kiállításnak.

A kiállítás megtekinthető 2023 áprilisáig.

VAJDA LAJOS ÉS SZENTENDRE  
– SZABADTÉRI TÁRLAT
Kurátor SZABÓ Noémi, Sz. TÓTH Judit
Belgrád Székesegyház kerítése, Alkotmány utca
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