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munkásságát bemutató konferenciát, le-
lepleznek egy háromnyelvű (örmény, ma-
gyar, román) új emléktáblát, szentmisét 
tartanak a festőművesz emlékére és meg-
koszorúzzák a római katolikus temető-
ben lévő sírját, továbbá tartanak még egy 
az örmény kultúrához köthető művészeti 

jellegű kiállítást is. Az ünnepségre terve-
ik szerint meghívják majd a romániai ör-
mény katolikus ordináriátus apostoli kor-
mányzóját, Nm. és Ft. Jakubinyi György 
gyulafehérvári érseket is.

Forrás: Szigeti Porta 2016.12.17

A Szigeti Porta egy olyan hírportál-
ként működő weboldal, mely elsősor-
ban Máramarossziget és közvetlen kör-
nyékének eseményeit, történéseit dol-
gozza fel. Célunk, hogy Ön, kedves olva-
só, anyanyelvén juthasson hozzá az Önt 
érintő információkhoz, továbbá felületet 

biztosítunk a magyar tanintézményeknek 
és civil szervezeteknek, hogy bemutat-
kozhassanak és hirdethessenek. 

Ugyanakkor a magyar vállalatok, vál-
lalkozások is megtalálhatják a Szigeti 
Portán leendő munkatársaikat, partnerei-
ket és ügyfeleiket.

Nagybőgős 
zeneagapé

2016. november 
27-én, vasárnap, 
a 11 órai szentmise 
után, az Orlay u.6. 
sz. alatti Örmény 
Katolikus Lelkész-
ség közösségi he-
lyiségében koncert-
re hívtak a Rende-
zők. A zenés műsor 
igazi zenei cseme-
ge volt, mint ahogy 
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azt ígérték. A nagybőgőt Devich Benedek 
szólaltatta meg, a zongorán Szilasi Dávid 
kísérte. A két ifjú zenészt először üdvö-
zölhettük körünkben. Reméljük máskor is 
hallhatjuk nagyszerű játékukat.

Műsoruk volt: Bach D-dúr Gamba 
szonáta, Schubert szonáta, opus posth. D 
784, Dittersdorf, nagybőgő verseny I. té-
tel volt.

Devich Benedek 1990-ben muzsikus 
családba született. 7 éves korában kez-
dett hegedülni, de úgy érezte, hogy a 
mély hangok világa közelebb áll hozzá és 

nagybőgőzni kezdett. 2 év nagybőgőzés 
után már részt vett Vásáry Tamás világze-
nekarának koncertjein. Jelenleg a Bartók 
Konzervatórium és a Zeneakadémia ta-
nulója. 2015 és 2016 nyarán ösztöndíjjal 
szólamvezető volt a svájci Verbier Fesz-
tivál ifjúsági zenekarában. Ugyan ebben 
az évben megnyerte a Dittersdorf nemzet-
közi nagybőgő verseny I. díját. Idén nyá-
ron a Kaposvári Nemzetközi Kamaraze-
nei fesztiválon szerepelt.

Szilasi Dávid 1997-ben Budapesten szü-
letett. 6 évesen az V. kerületi Szabolcsi 

Bence zeneiskolában kezdte zenei 
tanulmányait. 2011-ben a Weiner 
Leó zeneiskola és az Újbuda Ön-
kormányzata által meghirdetett 
budapesti Liszt fesztivál és zongo-
raverseny kiemelt nívódíját kapta.

2010-ben a XII. Országos Nyír-
egyházi Zongoraversenyen 2. he-
lyezést, 2013-ban a 13. Országos 
Nyíregyházi Zongoraverseny ki-
emelt 1. helyezését érte el és a 
XX. –XXI. századi magyar mű 
legjobb előadásáért Sára Jenő 
díjjal jutalmazták.

Jelenleg a Zeneakadémia hall-
gatója, ahol Kemenes András és 

Jandó Jenő növendéke.Devich Benedek, Szilasi Dávid

2016. november 20-án Kirkor atya mutatta 
be a szent liturgiát a budapesti örmény ka-
tolikus templomban ministráns és kóruskísé-
rettel.


