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– zeneakadémistákkal koncert sorozat 
indul havi gyakorisággal

– színes tematikájú előadás sorozat 
meghívott előadókkal, a Sziklatemplom-
mal együtt működve

–2017. márc. 15-től a muzeális gyűjte-
mény tárlatvezetéssel látogatható hetente 
4 –szer

– folytatódik a festmény, a könyv, és a 
textil restaurálás Főegyház megyei támo-
gatása

Felújítási események, programok:
– Festéssel megújult a templom szenté-

lye, pályázati pénzből
– Befejeződött a közösségi szint abla-

kainak thermó üveg cseréje és szigetelése 
pályázatból és támogatásból

– Számos karbantartási igényű feladat 
(elektromos, lakatos, stb.) elvégezve

– A működés folyamatos finanszírozása 
(közszolgáltatások, karbantartások, iroda 
működtetés stb.)

– Legfontosabb ez évi feladatunk a 
templom vizesedés megszüntetése. Erre 
2015 és 2016-ban nem sikerült pénzt sze-
rezni. Inflálódással és tervezéssel együtt 
ma 30 M forint. Pályázati pénzzel és a hí-
vek támogatásával meg lehet oldani.

Várjuk, hogy minél többen megkeresse-
nek, hogy a részletekre személyesen tud-
junk választ adni.

Támogató adományaikat a plébánia 
11707024-20005210 OTP számlájára 
juttassák el.

Keve Mária elnök és a kurátorok
a Lelkészség Hitéleti Működését 

Támogató Alapítvány

A Budapesti Örmény Katolikus Szemé-
lyi Plébánia címe: 1114. Budapest, Orlay 
u. 6.,Telefon 06 70 408 2240, 

e-mail: örménykatolikus@gmail.com
Kérésre az új támogatóknak csekket tu-

dunk küldeni.

Olvasói levelek
Bálintné Kovács Júlia
Hogyan találtam rá az erdélyi magyarörmények híres zenész családjára? – részletek egy 
készülő hosszabb írásból
Levelem Petres Csabához

Szeretnék írni a Petres Családról, mint örmény gyökerűekról a folyóiratunkba. 
A tegnap postáztam 3 lapszámot, ami tulajdonképen 5, mert pár hónapja kettős lap-

számban jelenünk meg.
„Nem hinném, hogy követelőznöm kellene, ami az elküldéseket illeti, azonban ha 

nem fáradságos, jó néven venném, ha az elektronikus változatokat megkapnám.
Annál is inkább, mert a lapokat átolvasva, átnézve, meg kell állapítanom, hogy ez az 

egyetlen lap azok közül, amelyek mostanában a kezembe kerültek, amely száz szá-
zalékosan elnyerte a tetszésemet. Nincs mellébeszélés, adatszerű minden. 

Még a visszaemlékezések is olvasmányosak. Persze e lapoknak nem az a funkció-
juk, hogy nekem, vagy másnak tetszenek – hanem, hogy meglegyenek. Csekély élet-
tapasztalatommal úgy látom, hogy ha kő nem is, de az írás meg szokott maradni.

Köszönöm a Bp-i linket, az Újabb adatok 56-ból anyagot.
Tisztelettel, Petres Csaba.”           (kiemelések: B.K.J.)


