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Fővárosi Örmény Filmklub 
2018. május 7-én, hétfőn 15 órakor

Helyszín: FővárosiÖrményÖnkormányzat,1055Budapest,Akadémiau.1.180.sz.terem
Műsor: Pesty László: Megsebzett ünnep c. alkotása.

AZuglói Örmény Önkormányzat tisztelettelmeghívjaÖntés hozzátartozóit
2017. május 12-én, szombat 16 órára

Világosító Szent Gergely tiszteletére tartandó ünnepi megemlékezésre
Helyszín: ZuglóiNemzetiségekHáza 1146Budapest,Thökölyút73.

(megközelíthetőaz5,7,110,112-esautóbuszokkalaStefániaútimegállóból)
Arendezvényelőadói:

A TIGRÁN Együttes és a Dórémi Gyermekkórus, Zsigmond Benedek armenológus, 
GROUP DUDUK Együttes, Várady Máriaszínművésznő

Örményételkóstoló
Abelépésdíjtalan

A rendezvény támogatói: ZuglóÖnkormányzata,azEmberiErőforrásTámogatáskeze-
lő,aXV.kerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat

Fővárosi Örmény Klub
2018. május 17-én, csütörtök 17 órakor

Helyszín: BudapestiÖrményKatolikusLelkészség,1114Budapest,Orlayu.6.
Műsor: NaregiSzentGergely:A bánat könyve - Beszélgetés a szív mélyéből Istennel 

Óörményimádságok
Akönyvetbemutatja:dr. Szám Lászlónyugdíjasorvos,armenológus.műfordító

Fellép Zsigmond Benedekkórusaörményegyházizenével
Rendezi:ZuglóiÖrményÖnkormányzat

Fővárosi Örmény Filmklub 
2018. június 5-én, kedd 15 órakor

Helyszín: FővárosiÖrményÖnkormányzat,1055Budapest,Akadémiau.1.180.sz.terem
Műsor: Szergej PARADZSANOVAshikKeribc.filmje

Meghívó

Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat szeretettelhívjaazérdeklődőket
aII.kerületNapjaalkalmábólmegrendezésrekerülőhagyományosÍzek utcája rendez-

vényre 2018. június 16-án, szombaton déli 12 órától a Millenáris Parkba, 
az Örmény sátorhoz.Magyarörményfinomságokkalésszeretettelvárunkmindenkit.

Gyermekésfelnőttrendezvényekegésznap!
dr. Issekutz Sarolta elnök

Programajánló
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Fővárosi Örmény Klub
2018. június 21-én, csütörtök 17 órakor

Helyszín: BudapestiÖrményKatolikusLelkészség,1114Budapest,Orlayu.6.
Műsor: ErdélyiörményésörménykisfilmekbemutatójaazErdélyiÖrményGyökerek

KulturálisEgyesületfilmarchívumából.
Narrátor:dr. Issekutz Sarolta

Rendezi: BudapestII.kerületiÖrményÖnkormányzat

NAPPALI BALETT TÁBOr GyErEKEKNEK, MÁr ÓVOdÁS KOrTÓL!

Azelőkészítőgimnasztikamellettaklasz-
szikus balett alapjaiba is bevezető tanfo-
lyam olyan készségeket fejleszt, mely-
nekrévéngyermekekiegyensúlyozottabb,
koncentráltabb és magabiztosabb lesz a
mindennapi életben.Mindemellett, klasz-
szikus zenei remekművekkel ismerkedve,
beleélheti magát tündérek és hercegnők
szerepébe.
Nappali táborunkravárunk szeretettel a

FővárosiÖrményKözösségiTerébenmin-
denolyantáncolnivágyógyereket,akimárbetöltöttea4.életévét.
AfoglalkozásokatL. Székely Melindaklasszikusbalett-pedagógus,közösségünktag-

javezeti.
Az ötnapos tábor időpontja: június 18-tól 22-ig (hétfőtől péntekig), 

naponta 10-től 13 óráig. 
Ára 20 ezer forint/fő.

A foglalkozások helyszíne: Budapest V. Akadémia utca 1. I. emelet, 180. terem.
Jelentkezés,érdeklődés:06/20-414-7973,

vagyaszervezes@fovarosiormeny.hue-mailcímen.

ÜVEGFESTŐ TANFOLyAM

Elvarázsoltákatemplomokgyönyörűólomüvegab-
lakai,vagyahíresTiffany-lámpák?Megmutatjuk,
hogyankészíthethasonlófestettkincseketotthon.
Annakérdekében,hogykultúránkatnépszerűsít-

sük,várunkmindenolyanérdeklődőt–korosztály-
tól függetlenül–, aki szeretnémegismerni akele-
ties örmény motívumvilágot. Egy egyedi techni-
kát, amellyel üvegre, kőre és vászonra is festhet.
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AmikorNeuman Ferenc báró fia vissza-
kaptaőseiállamosítottingatlanjait,akad-
tak naiv emberek, akik azt remélték, az
örökösmajdbefektetiazölébehullottva-
gyon egy részét abban a városban, ame-
lyértelődeiolysokattettek.
Nemígytörtént.Azízig-vérigamerikai

ésaNeumanokaradiszerepétalighaértő,
amolyantörténelmilegendakéntértelme-
zőférfihamartúladottazelődököröksé-
gen,beleértveaHoriautcaicsaládiházat.
A régi aradiak már ezt is nehezen

emésztettékmeg,merttőlünkviszontna-
gyonmesszeállazamerikaimentalitás.
Most az egyik hazai internetes portál

arról tudósít, hogyaPorcia családnyolc
festményét bocsátják árverésre. Mikor
e sorok napvilágot látnak,már túl is va-
gyunkaliciten,skitudja,melyikhazaiúj-
gazdagvillájábakerültanemzetikulturá-
lis örökséghez tartozó műremekek java.
EzeketugyanisaPorcia-örökösökjogosan
visszaigényeltékésnemrégvisszaiskap-
tákazAradiMúzeumgyűjteményéből.
Amit igazán sajnálhatunk ebben a tör-

ténetben,azaz,hogyezzelvéglegbúcsút
mondhatunk azoknak a festményeknek,

Gyökerek
amelyeket évtizedekig mégis Aradon
őriztek, akármagánkézben, akármúzeu-
mi raktárban.Amúzeumvezetősége pe-
dig elgondolkozhat azon, hogy mit ért
a leltáron lévő sok műkinccsel, ha azo-
kat oly ritkán láthatta a nagyközönség.
APorciákrólalighahallottamaiaradiak
többsége.Ahelytörténeti írásokból rend-
re hiányzanak az erre vonatkozó részle-
tek. A családról most dióhéjban annyit,
hogy a belényesi születésű és viszony-
lagcsekélyvagyonnalrendelkezőPorcia 
Lajosgróf(1832–1902)Biharmegyében
volt szolgabíró. Bécsben élő, az uralko-
dóház köreiben bennfentes rokonának,
Johannes Ferdinand Porciának halálá-
valhercegirangotésóriásivagyontörö-
költ.Hatgyermekemaradt.AszinténLa-
josnévrehallgatóörökösépíttetteazaradi
házat.(Closcautca2.sz.)APorcia-házat
aseprősiésazangyalkútibirtokkal1948-
ban államosították. Porcia Lajos család-
ját 1949-ben Dévára deportálták, onnan
párévmúlvavisszakerültekAngyalkútra,
de az egykori birtokból akkormár sem-
mi semaradt, s a helyiek jóvoltából ke-
gyelemkenyéren éltek. A gróf 1960-ban

Díszítsefelotthonátsajátkezűleg,vagylegyenakárbarátaikedvenchobbidekoratőre!
JelentkezzenaFővárosiÖrményKözösségiTérbenrendezettnappali táborunkra, 

amelyet Dávid Krisztián vezet.
TagjaiszámáraaFővárosiÖrményÖnkormányzatingyenesenbiztosítjaazalapesz-

közöket és nyersanyagot.
A tábor időpontja: június 25-től 30-ig (hétfőtől szombatig). Az alkalmak 6 napon 

keresztül látogathatók 14.00 és 18.00 óra között. 
A hatnapos tábor ára 10 ezer forint/fő. 

A foglalkozások helyszíne: V. Akadémia utca 1. 1/180 terem.
Érdeklődni:szervezes@fovarosiormeny.huemailcímen,vagyhagyjamegnevétéste-

lefonszámáta061/33-21-791-estelefonszámonésvisszahívjuk.


