
 PROGRAMOK RÉSZLETESEN

 

Örömhír a városnak 
Szentendre 

2017. szeptember 16. 
 

 

Közösségi  
alkalmak 

(15h-17h) 

•Belvárosi szakrális séta 
kávézással 

•Bibliai történetek 
gyerekeknek 

•  Filmvetítés és 
beszélgetés 

•  Kerékpártúrák 

Színpad 
(16h-19h) 

•  Koncert 

•  Kórus flashmob 

•  Ének  

•  Igehirdetés  

•  Imádság  

•  Ének  

•  Bizonyságtétel  

•  Ének  

•  Bizonyságtétel 

•  Ének 

•  Gyerekrajz kiállítás 

•  Könyvvásár 

Közösségi  
alkalmak 

(19h-től) 

•  KEVE vacsora 

•  Ifjúsági program 

•  Filmvetítés 

•  Orgonazenés áhítat 

•   Ars Sacra 

•  Dawn Csutoros kiállítás 
és előadás 

•  Templomi előadások 

Közösségi alkalmak (19 óra után) 
Program 

megnevezés 
Rövdid leírás Helyszín 

Zászkaliczky 

Tamás -  

orgonazenés áhítat 

19:30-tól 

Létszám: 300 fő 

Zenés áhítatunk Luther Mártont mint énekszerzőt mutatja be. 

Énekei közül a legismertebbeket közösen el is énekeljük és 

meghallgatjuk Johann Sebastian Bach és kortársainak ezen 

énekein alapuló orgonaműveit. Néhány vers (Rónay György) és 

képzőművészeti alkotás (Rembrandt, id. Cranach, Grünewald) 

segít az énekek evangéliumi üzenetének megismerésében. 

További információ: Horváth-Hegyi Olivér, 

oliver.horvath.hegyi@gmail.com , 06/20-824-2789 

Református 

Gimnázium 

Kápolna (Áprily 

tér 5.) 

Ars Sacra – 

Dawn Csutoros 

kiállítás és előadás 

19:30-tól 

Létszám: 80 fő 

Rendhagyó kiállításra hívjuk a modern művészet iránt fogékony 

érdeklődőket, ahol az Isten által teremtett rend, a végtelenben 

kezdődő és végződő teljesség jelenik meg képben és 

énekhangokban. A vetített képi megjelenítést követően 

beszélgetésre marasztaljuk a jelenlévőket interaktív 

imádságírással. Az imádságokat az udvaron lévő imafára fűzzük. 

További információ: Horváth-Hegyi Olivér, 

oliver.horvath.hegyi@gmail.com , 06/20-824-2789 

Evangélikus 

Templom 

(Bükkös part 2.) 

Ars Sacra  – 

Templomi 

előadások 

19:30-tól 

A Péter-Pál templomban az esti szentmisét követően 19:30-tól 

vezetett „túra” indul a templom nagyközönség által elzárt részei 

felé, így például a toronyba is. Közben rövid összefoglaló lesz 

hallható a két katolikus templom múltjáról. 

20:00-tól Németh Kristóf a Péter-Pál templom segéd-kántora tart 

interaktív előadást „Orgona, a hangszerek királynője” címmel. 

Lehetőség lesz a hangszer megismerése kívülről és belülről is. 

20:45-től a „Hangszerek királynője” hallatja hangját. Orgona 

hangverseny keretében megszólalnak a zenetörténet nagyjainak, 

Bach, Händel, Lübeck, Zippoli és Vivaldi művei. Orgonál: 

Tardy Gergely, a templom orgonistája és kántora.  

21:30-22:30-ig imádságos képmeditációra hívunk mindenkit. Az 

imában való elmélyedést segítik fr. Polgári András Máté 

ferences szerzetes, a Ferences Gimnázium tanárának fotói rövid 

elmélkedésekkel és énekekkel vegyítve. 

További információ: Nagy Sándor, sandor.nagy.jr@gmail.com  

Péter Pál 

Templom 

(Kucsera Ferenc 

u. 1.) 

9 órától egész nap könyvkiadók tartanak bemutatót és vásárt a Duna korzón.  Meghívott kiadók: 

Harmat Kiadó, Luther Kiadó, Kálvin Kiadó, Szent Gellért Kiadó  



PROGRAMOK RÉSZLETESEN 

Közösségi alkalmak (15:00-17:00) 
Program 

megnevezés 
Rövdid leírás Helyszín 

 

Belvárosi séta 

szakrális emlékek 

között 

15:00-16:00 

 

Utána kávézás 

16:00-17:00 

Létszám: 50 fő 

LÉPJ HITTEL 

A séta során felidézhetjük és átélhetjük Szentendre különleges 

varázsát a vallási és - szorosan hozzá kapcsolódó - nemzetiségi 

emlékeken, történeteken keresztül. Szentendre mediterrán 

hangulatú sikátoraiban sétálva, az úton útfélen megbújó emlékek 

kapcsolatot teremtenek köztünk és az elmúlt évszázadok 

küzdelmeit átélő szentendreiek között, melyen keresztül 

érezhetjük, megismerhetjük az akkor és most is munkálkodó, 

segítő Istent! 

A séta végén teázás és kávézás a Városi Vendégház udvarán. 

További információ: Móricz János: 06/20-352-5357 

Indulás: 

Evangélikus 

Templomtól 

(Bükkös part 2.) 

 

Kávézás: Városi 

Vendégház (Fő tér 

12.) 

Bibliai történetek 

gyerekeknek 

15:00, 15:30 és 

16:00 

Gyerekeknek szóló bibliai történeteket jelenítünk meg a 

parasztbibliából, hogy közel vigyük hozzájuk Jézus személyét, 

mint legjobb barátot, aki mindig mellettünk van. 

A történet után kézműveskedésre várjuk a gyerekeket, ahol a 

történet üzenetét kezük ügyeskedésével meg tudják alkotni. 

További információ: Horváth-Hegyi Olivér, 

oliver.horvath.hegyi@gmail.com , 06/20-824-2789 

Duna korzó 

Filmvetítés 

felnőtteknek 

beszélgetéssel 

15:00-16:30 

Létszám: 40 fő 

Mitől lesz jó az életünk, mi tesz bennünket boldoggá? 

Életünk egyik legmeghatározóbb kérdése a boldogság keresése. 

Kevés olyan ember van, aki ne szeretne boldog lenni, 

kiegyensúlyozott életet élni. Ugyanakkor  ha megkérdezzük az 

embereket, hogy mit jelent a boldogság, nagyon sokféle, sokszor 

egymástól távol eső, vagy akár ellentmondásos választ is 

kaphatunk. Beszélgetésünk során együtt szeretnénk keresni a 

választ erre a kérdésre. A keresésben segítségünkre lesz egy 

közelmúltban publikált egyedülálló kutatás eredménye és 

megállapításai, valamint szeretnénk azt is megismerni, hogy a 

Biblia mit mond erről a témakörről. 

További információ: Szalai Zsolt, zsolt965@gmail.com 

Református 

gyülekezeti terem 

(Rákoczi F. utca 

14.) 

Kerékpártúrák 

Hosszú táv: 

14:30-16:45 

Létszám: 50 fő 
Családos: 14:45-

16:45 

Létszám: 40 fő 
 

Hosszú táv 30km:  Dömörkapu és Pap rét. Végig szilárd 

burkolaton, többségében erdőben haladó útvonal, amely több 

nagyon kedvelt turistacélpontot is érint.  

A hegyek itt már tartogatnak kihívásokat is, de az út végén vár a 

megérdemelt Duna korzó! Az út folyamán a szentlászlói 

kápolnánál rövid áhítatot tartunk.  

Rövid táv 13km: Családosan is kényelmesen teljesíthető, 

biztonságos útvonal a Duna mentén. Szentendrétől a leányfalui 

strandig (közös fagyizás), majd vissza, végig kerékpár úton.  

A Duna partján rövid áhítatot tartunk. 

Térképet biztosítunk. Sisak kötelező, részvétel egyéni 

felelősségre, kresz betartása természetes. 

További információ: Horváth-Hegyi Olivér, 

oliver.horvath.hegyi@gmail.com , 06/20-824-2789 

Indulás: 

Evangélikus 

Templomtól 

(Bükkös part 2.) 

 PROGRAMOK RÉSZLETESEN

SZÍNPAD (16:00-19:00) 
Program 

megnevezés 
Rövdid leírás Helyszín 

Koncert Hívogató koncert Kollár Attila és az Invocatio Musicalis 

fellépésével. 

Riverside 

víziszínpad 

(Duna korzó-

Görög utca 

kereszteződés) 

Kórus flashmob 

Igehirdetés Jn15: 14 Barátaim vagytok- mondja Jézus. 

Bizonyságtételek Várnagy Andrea zongoraművész és Dani Zsolt baptista 

lelkipásztor. 

Rajzpályázat A város iskoláiban meghirdetett pályázat tanulságainak 

összefoglalása, kiemelve a legjobbnak választott rajz üzenetét. 

Színpad környéke, 

Duna korzó 

 

Közösségi alkalmak (19 óra után) 
Program 

megnevezés 

Rövdid leírás Helyszín 

KEVE 

(Keresztyén 

Vezetők és 

Üzletemberek 

Társasága) 

vacsora  

19:00-tól 

Létszám: 60 fő 

„Ki voltam, ki vagyok, és ki leszek?” 

Bizonyságtétel: miként válik a sikeres hitetlen ember Isten 

akaratából – hosszú vallásos kínlódás után – hívő emberré, az Atya 

szeretett fiává. Az újjászületés után mennyire nélkülözhetetlen 

elhívásunk megtalálása, és "újra nevelődésünk".  Elfogadni, hogy 

önmagamon kívül van az életcélom! Hogy Isten tervén 

munkálkodom, és ez fontosabb, mint önmagam. 

Témavezető: dr. Somody Imre (üzletember, a Centrál Kávéház 

tulajdonosa, a Pharmavit Zrt. korábbi elnök-vezérigazgatója). 

További információ: Bódog Norbert, norbert.bodog@gmail.com 

Korona Étterem 

(Fő tér 18-19.) 

Ifjúsági program 

20:30 

Létszám: 70 fő 

Úgy gondolod, hogy mindenkinél okosabb vagy? Csapatban pedig 

egyszerűen verhetetlen? Az Offline Center KVÍZ 500 néven egy 

mozgalmas játékot hirdet szombat estére. Ha szeretsz csapatban 

dolgozni és kiokoskodnád a válaszokat a kvízmester által feltett 

kérdésekre, akkor itt a helyed! Változatos kérdéssorokkal, plusz 

pontokat jelentő feladatokkal várunk, mindezt kiváló hangulat 

kíséretében! 

További információ: Móricz János: 06/20-352-5357 

Offline Center 

(Ady Endre út 

6/b.) 

Filmvetítés 

20:00 órakor 

Létszám: 75 fő 

Jegyárak: 700,- 

Ft/fő 

Helyfoglalás: a 

P'Art Mozi 

honlapján 

Ha Isten úgy akarja /Se Dio vuole/ 

magyarul beszélő, olasz vígjáték, 88 perc, 2015 

Ön mit tenne, ha fiúgyermeke egyik napról a másikra bejelentené, 

hogy ő márpedig pap lesz? Tudna örülni neki? Most képzeljük el, 

hogy mindez megtörténik, csak egy olyan olasz családban, ahol az 

édesapa elismert szívsebész és meggyőződéses ateista. Vajon mi 

lesz a reakció? 

További információ: Móricz János: 06/20-352-535 

P’Art Mozi  

(Duna korzó 18.) 

 


