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Programajánló
Adománygyűjtés a csángókért

Jótékonysági bált szerveznek csángó magyarokért elkötelezett fiatalok január 24én este 
hét órától Budapesten, a Szentháromság téren, a Magyarság Házában. A befolyt összeg-
ből a Csángó Rádiót, kultúrát és oktatást kívánják támogatni. A rádiót a moldvai Csík-
faluban élő Lőrincz Cselesztin, mozgássérült fiatalember hozta létre 2009 novemberé-
ben azzal a céllal, hogy bemutassa és népszerűsítse a moldvai csángómagyar kultúrát, 
és segítsen identitásuk megőrzésében a moldvai és az onnan elszármazott csángóknak. 
A rádiónak jelenleg egy munkatársa van, s működési nehézségekkel is küzd.  A szer-
vezők ezen próbálnak enyhíteni, emellett szeretnék a bevételből a földi sugárzás meg-
valósításához szükséges infrastruktúrát is megvásárolni, vagy legalább ahhoz hozzájá-
rulni. A jótékonysági bálon fellép Petrás Mária, Berecz István, a Jászsági Népi Együt-
tes, a Petrence Táncegyüttes, Kacsó Hanga Borbála és a Zagyva Banda. A részletek-
ről a balacsangoradioert@gmail.com email címen lehet érdeklődni.                     (B.A.)

Zeneagapé
 2015. január 25.-én a 11 órai örmény katolikus mise (Budapest XI. Orlay u. 
6.) után  kb. 12 órakor Kis Levente, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
másodéves hallgatója játszik klasszikus gitáron.

Műsorát klasszikus, romantikus és XX. századi zeneszerzők műveiből állította 
össze.
Joaquin Malats: Serenata espanola
Matteo Carcassi: op.60 no.3
Leo Brouwer: Un Dia de Noviembre
Isaac Albeniz: Cadiz
Francisco Tarrega: Lagrima, emoll etűd, Rosita,
F. Moreno Torroba: Torija
Joao Pernambuco: Sons de Carrilhoes

2015. február 22.-én a 11 órai örmény katolikus mise (Budapest XI. Orlay u. 6.) 
után  kb. 12 órakor szenzációs szórakozást ígérő 3 fiatal művész – unokatestvé-
rek – lép fel az Örmény Katolikus Plébánián a zeneagapén.
Szereplők: Várallyay Fülöp  zongora, Várallyay Benedek gitár, Várallyay Petra 
hegedű.
Műsoron  Chopin és Liszt művek, valamint jazz kompozíciók. Aki eljön, sokáig 
fog emlékezni erre az élményre.
Nagyon sok érdeklődőt várunk.

 Szongoth Gábor szervező

Meghívó
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja az Olvasó-
kat Hollósy Simon emléktáblájának koszorúzására. Ideje: 2015. február 2. 10 óra, 
helye: XII. ker. Böszörményi út és Hollósy Simon utca sarok. A néhány perces 
koszorúzás után a XII. ker. Polgármesteri Hivatal (Böszörményi út 23.) alagsorá-
ban Seremetyeff-Pap János restaurátor, művészettörténész tart vetítéssel egybekö-
tött előadást. 
Mindenkit szeretettel várunk.

                                                                            Hegedüs Annamária
                                                                                        elnök

Fővárosi Örmény Klub 
2015. február 19., csütörtök 17 óra 

Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme, Bp. V. Városház u. 7.
                                       

    Műsor

Az örmény származású orientalista tudós, Felvinczi Takács Zoltán

Murádin Jenő művészettörténész (Kolozsvár) vetítettképes előadása

Közreműködik Horváth Kornél ütőhangszeres előadóművész  (hang, darabuka)      

Rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Támogató: Budapest Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat

Horváth Kornél  Ütőhangszerek

Horváth Kornélt, különleges és egyedi ütéstechnikájának köszönhetően ma a világ 
egyik legeredetibb ütőhangszereseként tartják számon.

Igazán a Trió Stendhallal (19871993) lett országosan közismert zenész, a trió tag-
jaként Dés Lászlóval és Snétberger Ferenccel értek el ez ideig Magyarországon párat-
lan sikert. 

Első jelentős nemzetközi sikerét a 1998ban a lipcsei jazzfesztiválon aratta 
a Lantos Zoltán Mirrorworld Quartettel. Azóta folyamatosan turnézik külföldön állan-
dó és alkalmi formációkkal. 2000től rendszeres meghívásoknak tesz eleget, ahol hazai, 
európai, s az egyesült államokbeli főiskolákon és egyetemeken tart bemutató előadáso-
kat, workshopokat. 

Pályafutása során szinte valamennyi neves hazai dzsesszmuzsikus társaságában 
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színpadra lépett, és olyan nemzetközi hírességekkel koncertezett, mint Tommy Campbell, 
Tony Lakatos, Randy Brecker,  Enver Izmailov, Al Di Meola, Alegre Correa. 

Számos rangos fesztiválra kapott meghívást, fellépett több mint 20 európai országban, 
az Egyesült Államokban, Mexikóban, Indiában és ÉszakAfrikában.

Különleges felállású ütőhangszeres duója Dörnyei Gáborral, a tHUNder Duó, napja-
inkban  kiemelkedően sikeres mind Európában, mind az Egyesült Államokban.

A művész – zenei munkássága elismeréseként kapott – számos rangos díjjal is büsz-
kélkedhet, köztük a legmagasabb magyar művészeti kitüntetéssel, a Kossuthdíjjal.

Horváth Kornél anyai ágon erdélyi örmény gyökerekkel rendelkezik: Vertán Lukács 
és Kabdebó Lukács ősökkel.

Meghívó 

Szeretettel hívunk mindenkit 2015. február 22-én, vasárnap 10,30 órára 
a Budapesti Örmény Katolikus Plébániára Dr. Szentpétery Tibor emléktábla avatásra.

Dr. Szentpétery Tibor a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség gondnokaként, 
Kádár Dániel apátplébános idejében, 25 éven keresztül önzetlenül végezte feladatát 
az örmény katolikusok szolgálatában. Ezen időszakra esett a lelkészség és templom 
Bp. V. Semmelweis u. 9. szám alatt lévő bérlakásból történő átköltöztetése az álta-
la gazdaságilag felügyelt – átépített, kápolnával bővülő – sajáttulajdonú ingatlanba, 
a Bp. XI. Orlay u. 6. szám alá.

Nevezett tiszteletére, hálánk jeléül a Budapest Főv. II. kerületi Örmény 
Önkormányzat kezdeményezésére, a Fővárosi Örmény Önkormányzattal közösen 
emléktáblát állítunk, amelyre szeretettel várunk mindenkit. Ezt követően 11 órától 
szentmise, majd 12 órától zeneagapé lesz.

 Bp. Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat és a Fővárosi Örmény Önkormányzat.

XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat életéből

A Budapest XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 16án Köz-
meghallgatást tartott, amely után bemutatta az Alexa Károly irodalomtörténész által 
szerkesztett Távol az Araráttól… A magyarörmény irodalom (Erdélyi Örmény Múze-
um 20.,  Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2014) c. lexikon-
szerű antológiát.
Alexa Károly ismét nagy sikert aratott ugyanúgy, mint a szemelvényeket felolvasó dr. 
Szabó András előadóművész.

Nuridsány Zoltánné elnök

 Jótékonysági bál a Csángó Rádió támogatására 
Csángóföld, mindenki által ismert földrajzi, néprajzi terület, ahol a magyar nyelvet 
beszélők lélekszáma napjainkra jelentősen lecsökkent, több helyen sajnálatos módon 
(északi csángó területek) jóformán kihalt. 

A Csángó Rádió (www.csangoradio.hu) küldetése, hogy napi 24 órában magyar nyel-
vű műsorok sugárzásával a magyar nyelv mindenki számára hallható legyen, továbbá 
a csángó és magyar kultúrát közvetítse a hallgatók számára. A Rádió jelenleg interneten 
érhető el, de tekintettel a csángóföldi nehéz anyagi körülményekre, pont emiatt sokak 
számára nem fogható. Ennek okán a Rádió fejlesztésében a következő lépcsőfok a föl-
di sugárzás megvalósítása. 

A bált a Csángó Rádió és a csángó kultúra támogatására kívánjuk megrendezni, tel-
jességgel önkéntes és támogató bálként. 

A bál ötlete a jászberényi XIV. Csángó fesztiválon merült fel, ahol személyesen si-
került találkoznom Lőrinc Celesztinnel, a Csángó Rádió egyszemélyes munkatársával, 
aki elmesélte a Rádió küldetését, történetét, jelenlegi helyzetét, és a jövőbeni terveket. 

A bálon komoly teret szeretnénk engedni a magyar és csángó népi kultúrának, ahol 
magyar népi zenekar és néptánc közreműködésével kívánjuk megvalósítani az este mű-
sorát és hangulatát. Fellép a Príma Primissima győztes Jászság Népi Együttes, a Petren-
ce Táncegyüttes, Berecz István, Kacsó Hanga Borbála, zenél a Zagyva Banda. 

A bál helyszíneként a magyar kultúrának színvonalas helyet nyújtó helyszínt válasz-
tottunk, az eseménynek a Magyarság Háza ad otthont. 

A bál költségeinek finanszírozására több alapítványt, egyesületet és a piaci szféra kép-
viselőit is megkeressük, és bízunk benne, hogy ötletünk elnyeri a tetszésüket. Bízunk 
továbbá abban, hogy azon túl, hogy egy színvonalas báli rendezvényen vesznek részt, 
mára egy, sajnálatos módon jelentősen megfogyatkozott lélekszámú magyar közösség 
életében fontos szerepet játszó intézmény, a magyar nyelven sugárzó Csángó Rádió fej-
lesztéséhez is hozzájárulnak. 

Kérjük segítő támogatásukat! 
Budapest, 2014. december 23. 

dr. Szöllősi László, a bál egyik szervezője

  

Nuridsány Zoltánné elnök balról dr. Szabó András és Alexa Károly


