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Új hangversenyorgona épül Budapest XVII. Kerületében, Rákoshegyen. 
Építtető a Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítvány, kivitelező a Pécsi Orgonaépítő 
Manufaktúra – többek között a MÜPA hangversenyorgonájának és további 
számos kiváló orgonának a készítője. 
 

Az orgonát a Rákoshegyi Katolikus Templomban állítjuk fel, mely a kerület 
legnagyobb temploma és kitűnő akusztikával rendelkezik. Rákosmente 
művészeti tradícióihoz és mindennapi életéhez méltóképpen kapcsolódna egy 
magas színvonalú, koncertezésre alkalmas hangszer.  
 

Az épülő orgona egyedi hangszínét az egymástól eltérő korok és tájak 
orgonaépítészetének sajátos hangzásképe adja – alapul véve a német és francia 
barokk orgonák meghatározó ideálját, mely ötvöződik az itáliai, ibér és angol 
hangszerek sajátosságival és stílusosan kiegészül a romantikus 
orgonaművészet sokszínű hangzásával. Ennek eredményeképpen ez az orgona 
lenne az első ilyen speciális hangszer, melyben kompromisszumok nélkül, az 
eredeti orgonák hangzásában hitelesen szólalhat meg valamennyi korszakbeli 
orgonamű, ugyanakkor egyéni hangjuk egy szimfonikus nagyorgona 
összhangzásában harmonikusan egyesül. 
 
A templom méretéhez és akusztikájához illeszkedő hangversenyorgona teljes 
kiépítésének költsége sok tízmillió forint körül van, de megbízható működése 



több száz év, s az orgona egy közösség, egy ország kultúrtörténeti – 

történelmi, zeneművészeti, egyházzenei, iparművészeti, vallástörténeti – 
értékeit is hordozza, a közösségi emlékek tanúja. Tisztában vagyunk vele, 
hogy ez jelentős összeg még egy kerületnek is. De úgy tapasztaljuk, hogy itt 
erős a lokálpatriotizmus, az összetartás és összetartozás igénye is, mely nagy 
dolgokra képes, hogyha sokan meglátják ennek a lehetőségnek a 
különlegességét, mely – nemcsak Rákosmente, hanem a környező kerületek, 
települések számára is elérhető orgonahangversenyeket jelent – több adakozót 
is megnyer és kisebb-nagyobb adományaikkal egyénileg és közösségileg is 
támogatják a terv mihamarabbi megvalósulását. Egyben számítunk arra is, hogy 
a hazai viszonylatban páratlan orgonatípus a szakmában, a zenészek és 
hallgatóság körében megvalósításához országosan is minél több támogatóra 
talál. 
 

Ezért szeretettel kérünk minden művészetet szerető, az orgonamuzsikáért 

rajongó, vagy csupán egy maradandó mű létrehozásában szívesen 

közreműködő személyt, vállalkozókat, hogy anyagi lehetőségeik szerint 
álljanak e nagyléptékű és kimagasló értékű vállalkozás mellé!  
 

Szeretnénk, ha egyben megvalósulna egy olyan páratlan értékű összefogás, 
mellyel kerületünkben valamennyien – bármilyen jelképes összeggel – „építői” 
és „örökbefogadói” lennénk ennek a valóban különleges hangszernek. 
 

Ha mindannyian összefogunk – akár más kerületekkel, sőt távolabbról is –, a 
hívek, magánszemélyek, vállalkozók és az önkormányzat szívügyének tekinti 
az orgona felépítését, nem csupán egy csodálatos hangszerrel, 
koncertlehetőséggel gyarapodunk, hanem azzal a jóleső tudattal is, hogy olyat 
tudtunk tenni egymásért, ami mindannyiunkat gazdagabbá tesz! 
 

Az orgonára szánt adományokat a Rákoshegyi Orgonaépítő Alapítvány 
számláján gyűjtjük. További részletekért, információért keressék fel 
honlapunkat – rakoshegy.plebania.hu/orgonaepites –, vagy forduljanak 
személyesen hozzánk a rakosorgona@gmail.com email címen, vagy a 20/249-
5619 ill. 30/974-9182-es telefonszámon. 
 

   Köszönettel 
Környei Gábor,    Sajó József – karnagy, 

   a Rákoshegyi Orgonaépítő          a Rákoshegyi Katolikus Templom  
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