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A magyarörmény közösség további rendezvényei
BENCZUR ZENESZALON   rendezésében, 2018. november 13-án 18.00.
órakor KACSÓH PONGRÁC emlékhangversenyt és HAIG VARTAN VI.
szimfóniájának ősbemutatóját hallhatta
a közönség.
Az első rész programja:
1. Kacsóh P.:Preludium alla Passacaglia.
op. 10. (1907)
Kecskés Balázs átiratát előadta a DUÓ
FRESCO zongora négykezes együttes
2. Meditation supra versum 7 Psalm
CXXXVIII. (1916.nov.28.) Előadta
a ”SOUVENIRS” együttes
2. János vitéz (1904) zongora négykezes
kivonatát készítette Kecskés Balázs,
előadta a DUÓ FRESCO együttes
A második részben hallhattuk HAIG
VARTAN magyarörmény szimfóniáját
(VI. Symphonia-Suite lyrique ”Hungarahay”)
a „SOUVENIRS” együttes előadásában,
vezényelt Krasznai Gáspár.
DUÓ FRESCO
Tagjai: Kánya Zsuzsanna és Fancsali János
„SOUVENIRS” EGYÜTTES
Tagjai: Füzesséry Attila – hegedű I., Hoós
Andrea – hegedű II., Ládi Zsuzsanna –
brácsa, dr. Simonná Vízvári Dóra – cselló,
Molnár Balázs – fuvola, Terpai Miklós –
klarinét, Csatos Zoltán – fagott, Földváry
Balázs – nagybőgő.
HAIG VARTAN
Svájcban élő, örmény származású zeneszerző és zongoraművész.
Tanulmányait Bázelben, Budapesten,
Párizsban, Szófiában és Bécsben végezte.
A művész több mint harminc éve komponál zenét. Muzsikájára jelentős hatással
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Kacsóh Pongrác

Haig Vatran

van úgy az európai zenei hagyomány, mint
a keleti kultúra, amelyből ő származik.
Zenei világában érzékelhető a nyugati racionalitás és a keleti miszticizmus együttes jelenléte. Párizsban 1995-ben Unesco
díjat kapott operájáért (Prométhée XII),
amelyet 1994-ben már bemutattak Velencében, a Teatro Goldoni Színpadán. Különös szenvedélye a történelem és a filozófia.
November 14-én a Zuglói Nemzetiségi
Ház termeiben Karácsony Ernő festőművészre emlékeztünk az általa készített
festményekből rendezett kérészéletű kiállításon, amelyet Tarisnyás Csilla élettársa szervezett. A művész barátaitól,

László Zita, Dr. Benedek Katalin és Tarisnyás Csilla

ismerőseitől kölcsönzött képek felelevenítették a korán elhunyt művész nagyívű
ecsetkezelését, a színek kavalkádját, robbanó természetét. László Zita szatmárnémeti színművésznő személyes ismerősként és a művészről írtak alapján egy
zenés irodalmi összeállítással emlékezett
meg a művészbarátról. Karácsony Ernő
művészi életútját, műveit Dr. Benedek
Katalin művészettörténész előadása elevenítette fel a nagyszámú közönség, főleg
barátai-ismerősei előtt.
Rendezte: a Zuglói Örmény Önkormányzat és a művész segítő barátai, ismerősei.

Mikulásváró
December 7-én a gyermekek és felnőttek
szép számban gyűltek össze az Örmény Katolikus Plébánia közösségi terében, hogy
együtt élvezzék a Mikulásváró mesejátékot
vidám, interaktív, zenés műsorát. Szereplői
Keller Linda és Krizsik Alfonz, az Artashat
Színház művészei voltak, akik teljes átéléssel
tudták a gyermekeket (2–12 év) lekötni, elvarázsolni, bekiabálásaikat, kíváncsiságukat

November 30-án a Zuglói Örmény Önkormányzat szervezésében a Zuglói Nemzetiségek Házában nagysikerű Adventi
koncertet adott elő a XVI. kerületi Corvin
Kórus, zongorán kísérte Vikol Márton,
karnagy Vikol Kálmán volt.
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hallhatta a közönség. A műsorban örmény népzenei feldolgozások, J.S.Bach:
Két menüettje, Mozart: B-dúr templomi
szonátája, Schubert nyolc dala Lukin
Zsuzsanna énekművész tolmácsolásában,
Bartók részletek és örmény népzenei feldolgozás volt hallható dudukon (Bartek
Zsolt). Az együttes   tagjai: Szalay Ildikó
és Szalai Ildikó – hegedű, Varga Ferenc –
brácsa, Bántai Erzsébet – cselló.
A rendezvényt a XI. kerületi Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat rendezte.

Dr. Szám László
Mátyásváró ének

Szongott Gábor, a műsor szervezője és családja

beépíteni meséjükbe. Gazdag ajándékcsomagokat osztott szét a Mikulás minden gyermeknek, melyet megtoldott még
az Egyesület elnöke papírkivágó és ragasztó
játékkal. A felnőttek és gyermekek boldogan távoztak a szép és hangulatos estről.
A rendezvényt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Bp. Főv.
II. ker. Örmény Önkormányzat rendezte.
2018. december 23-án, a 11 órai aranyvasárnapi ünnepi szentmisét követő Karácsonyi Zeneagapén Pomázi Zoltán (Bojtorján Együttes) nagysikerű karácsonyi műsora
a Budapesti Örmény Katolikus Templomban felmelegítette a nagyszámú hallgatóság
szívét, úgyhogy többször is visszatapsolta.
Az immár második alkalommal vendégül látott művész a rajongók hatására
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megígérte, hogy 2019 Karácsonyán is szívesen eljön a magyarörmény közösségbe
egy újabb karácsonyi műsorával.
Rendezte: Zuglói Örmény Önkormányzat
2018. december 28-án a Budapesti
Örmény Katolikus Lelkészség közösségi termében A HANG varázsa címmel
az Accelerandó Vonósegyüttes műsorát

Igazságos Mátyás király,
te tudtad, e népnek mi fáj,
ki fölséges asztaloknál
államfőkkel társalogtál,
rémálom az ellenségnek,
ki egy egész földrészt véd meg,
nyomorultak menedéke,
országunknak rend és béke!
Bölcs voltál és hajthatatlan
a sorsdöntő pillanatban.
Világjáró szép Dunánkat
királynővé koronáztad.
Szorgalmasan összeszedted
ékszerdoboz-palotába
a tudományt, művészetet,
sasszemekkel megtalálva.
Végvár-ország okos őre,
gondoltál-e a jövőre,
ha nyugtalan éjszakákon
messze elkerült az álom,
faggatva a csillagokat,
hogy a sorsunk mit tartogat?
Csillagtornyodban evégett
rajzoltál-e csillagképet?
Hogy kitárul minden ajtó
és a nagy rabszolgahajtó

országunkat legázolva
Buda várát ostromolja?
Hogy Budavár összes tornya
ágyútűztől omlik romba,
s százötven éven át ott csak
Isztambulból kormányoznak,
s mindent, amit játszva megnyert:
mint két pompás kandelábert,
nagyság, szentség oszlopait
barlangjába magával vitt,
aranyozott kárpitokat,
Nagy Szulejmán oda hordat,
királyaink szobor-mását
jó, ha roncsokként kiássák,
emberrabló gyilkos horda
könyvtáradat széthurcolja,
s világhírű palotádnak
termeiben orgiáznak...
Amint megint üt az óra,
várunk ilyen pártfogóra:
a vérengző iszlám szörnyek
kapuinkon dörömbölnek!
Ébredj hollós Mátyás király,
varjak között rendet csinálj!
Angyalkürtök ébresszenek,
hívd fekete seregedet,
ha ránk tör az ördögi had,
gyertek elő Hunyadiak!  
2018. XI. 15.
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