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2012. május 28 – június 10. Budaörsi Kőhegy 
 

 
 
 
„…A Kálvária jelenet, a nyári éjszaka sötétjéből felnövő három kereszttel, a mennydörgéssel-
villámlással – amelyet az eleven díszlet sziklakoszorúja százszorosan ver vissza – olyan szívigérő 
és szívigható, hogy mindenki, aki az előadás után lesétál a köves hegyi útról, észrevétlenül is 
jobbá, emberibbé válik utána, látta, hallotta a názáreti Jézust, aki őérte halt meg a kereszten…” 
Ünnep – Képes Szépirodalmi Hetilap, 1935. 30. szám. július 18.  
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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 és 2009-ben is az eredeti helyszínen és 
az eredeti szövegkönyv alapján kerülhettek megrendezésre a Budaörsi 
Passió kétnyelvű előadásai a festői Kőhegyen.   
2012. évben is szeretettel várja Önt a rendező, Budaörs Német 
Nemzetiségi Önkormányzata! 
 
Ritter Imre      Boros György 
BNNÖ elnök      BNNÖ elnökhelyettes 
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Kezdés 20.45 
 

 
2012. május 28.  Pünkösdhétfő magyar premier 
2012. május 29. kedd magyar 
2012. június 1. péntek magyar 
2012. június 2. szombat német premier 
2012. június 3. vasárnap  magyar 
2012. június 5. kedd magyar 
2012. június 6. szerda magyar 
2012. június 8. péntek magyar 
2012. június 9. szombat német 
2012. június 10. vasárnap magyar 

 
 
 

Jegyértékesítés: 
 
Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2040 Budaörs, Budapesti u. 45. 
Tel/Fax:0036 23 440 217 
Web: www.budaorsipassio.hu, Email: info@budaorsipassio.hu 
 
A jegyek ára: felnőtt: 4.000.- Ft/db, diák, nyugdíjas: 2.000.- Ft/db 
Legalább 10 jegy vásárlása esetén további 1.000.- Ft/db kedvezmény! 
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ismét ismét ismét ismét Budaörsön!Budaörsön!Budaörsön!Budaörsön!    

 
 
 

 
 
 
 
 

 


