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Zeneagapé 2014-ben, az Örmény Katolikus Plébánián
Az 5. évet kezdte meg a zeneagapé 2013. december 22-én, amelyen Szongoth Gábor és 
Heim Pál a Blue Christmas közismert karácsonyi dal 15 változatát játszotta le CD-ről, 
illetve DVD-ről.

A következő zeneagapé február 2-án, vasárnap lesz a mise után. Szilvay Ingrid zon-
goraművész fogja felavatni a plébánia remek új zongoráját. (A régit Avanesian Alex és 
társai kérték kölcsön a Deák Ferenc u-i Örmény Kulturális Központ avatójára még 1996-
ban, amit aztán nem voltak hajlandók visszaadni az Örmény Katolikus Plébániának.)

A 2014-es év második zeneagapéja március 2-án lesz, amikor Vörösváry Márton ifjú 
konzervatóriumi hallgató fog  – az eddigi hegedű koncertek után – zongorán és hege-
dűn rövid előadást adni.

Március 30-án is lesz Zeneagapé, ekkor – várhatóan – Mártonffy Miklós előadómű-
vész fog zongorázni és énekelni.                  Szongoth Gábor

Egyházi hírlevél
Kedves Testvérek!

Kicsit megkésve, mégis nagy szeretettel kívánok áldott karácsonyt, szép további ünneplést!
Ugyancsak kívánok áldásokban gazdag új évet!
December 29-én a Szent családot ünnepeltük a 16.30-kor kezdődő Szentmisén.
Január 5-én, vasárnap Vízkeresztet ünnepeljük. Sajnos Avedik atya lemondta részvé-

telét, ígérete szerint február 2-án jön misézni. Ettől függetlenül szentmisével ünnepel-
jük vízkereszt ünnepét 16.30-kor.

Szeretném megköszönni az elmúló évben kapott támogatást, és kérem, a következő 
évben is támogassák lelkészségünk működését!            Ákos atya

Ünnepeljük Gyertyaszentelő Boldogasszonyt Avedik atyával
2014. február 2-án ismét Budapestre jön Avedik Hovanessian atya Bejrutból, és ünnepé-
lyes örménynyelvű szentmisét mutat be az Orlay utcai örmény katolikus templomban. A 
szentmisén közreműködik az INPERATRIX énekegyüttes.

Avedik atya azért vállalja a hosszú és fárasztó utazást, hogy hozzájáruljon a Lelkész-
ség hitéletének fellendítéséhez.

Híveink minél nagyobb számú megjelenésükkel tudják támogatni a közösség és a hit-
életi megújulást.                     (a gondnokság)

Helyreigazítás
„A lap 2013. decemberi számában, Béres L. Attila kettős könyvbemutatóról írott, remek 
beszámolójába egy véletlen hiba lopakodott be. Dédanyámat (azaz Dávid Katalin mű-
vészettörténész és Dávid Antal Iván író nagyanyját) Erzsébetvárosi Csiky Idának hív-
ták, nem pedig Lillának, mint a 15. oldalon elírásként szerepel.

Köszönettel Dávid Csaba”

Dr. Pál Emese
művészettörténész, 

kulturális 
örökségvédőnek, 

aki elévülhetetlen
érdemeket szerzett

a Kárpát-medencei örmény-
ség kultúrtörténetének feltá-
rása, tárgyi emlékeinek fel-
kutatása, megőrzése, bemu-
tatása terén – különösen a 
szamosújvári örmény katoli-
kus gyűjtemény leltározása, 
rendszerezése, katalógus el-
készítése, valamint a Távol 
az Araráttól – örmény kultú-
ra a Kárpát-medencében c. 
nemzetközi kiállítás kuráto-
raként, a kiállítás katalógus 
szerkesztőjeként – a hazai ör-
ménység, különösen a magyar 
anyanyelvű erdélyi örmény-
ség kultúrájának megmara-
dása, terjesztése, az őseink ál-
tal kivívott közmegbecsülés 
megóvása érdekében.

Felhívás
A tavaly és idén megjelent 2 kötetes lexikonszerű mű feldolgozta 78 magyarörmény 
képző- és iparművész, művészettörténész munkásságát, bemutatva néhány alkotásaikat 
is. Ezzel sokat tettünk az erdélyi magyarörmények magyar kultúrába beágyazott mű-
vészetének megismertetéséért. Azóta már bővült a kör, várunk további művészek je-
lentkezését, bejelentését.

Ezen sorozatba illően szeretnénk csokorba gyűjteni és megjelentetni az irodalom te-
rületén ismertté vált magyarörmény írókat, költőket, irodalomtörténészeket is. Ugyan-
csak megkezdjük a színészek, filmszínészek, előadóművészek lexikonjához is a gyűjtést.

Kérjük minden kedves Olvasónkat, hogy segítsenek minél több örmény gyökerű mű-
vészt felkutatni, örmény gyökereiket megismertetni! Ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a 
magyarörmény gyökerűek művészetét, mint a magyar kultúra részét, megismerje és meg-
őrizze a jövőnek nemcsak az örmény közösség, hanem a magyar művelődéstörténet is.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kiadó (magyar.ormeny@t-online.hu)


