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2016. augusztus 12-13-14.
Helyszín: Gyimesbükk (Románia)

PROGRAM:
• Augusztus 12-én Kirándulás a környé-
ken

• 16.30-18.30 Hivatalos megnyitó, 
szarukűrt ünnepélyes megfújása. Művésze-
tek kertjében: Kabdebó János fotóművész 
tárlata, kézműves vásár. 

• 19.00-20.00  Szentmise a Kontumáci  
Kápolnában.

MEGHÍVÓ 
Az ELSŐ KÁRPÁT‑MEDENCEI 

MAGYARÖRMÉNY, CSÁNGÓ ÉS SZÉKELY 
MŰVÉSZETI FESZTIVÁLRA

• 20.00-20.30  Fáklyás körmenet a Ke-
resztúton, 15 kereszt érintésével.

• Az eseményen való részvétel ingyenes.
• Utazás Magyarországról szervezetten is 
lehetséges

• 21.00-22.30   Berecz András Kossuth-dí-
jas ének és   mesemondó önálló estje. 

• 13-án 10.00-13.30  Magyar Kollégium 
neves előadókkal: közösségpolitikai, 
kultúrtörténeti, 

• Rákóczi-vár felújításáról szóló előadá-
sok, (Az ételeket a magyarörmény és csán-
gó konyha legjei fémjelzik a helyszínen.)

• 15.00-16.30 Az Artashat Színház társula-
tának előadása a szabadtéri színpadon.

• REGISZTRÁCIÓ a szálláshely bizto-
sításáért: fovarosiormeny2014@gmail.
com, vagy a 0036/70-409-88-88, illetve 
postán: 1054. Budapest, Akadémia utca 1. 
1.em/178. 

• Szálláshely igénylés nélkül a helyszínen 
felállított infópontnál.

• 17.00-18.30  Vaszi Levente csángó 
énekest, az MTVA  Felszállott a Páva 
cìmű tehetségkutató műsorának közönsèg-
díjasát, valamint tanítványait köszönthetjük 
a színpadon.

• 19.00-20.30 Autentikus csángó esküvő 
és lagzi, élőzenével és tánccal. Igényeltetik 
a jókedélyű násznép

• 20.00 A keleties hangzású zenét játszó 
Örmény Trió koncertje

• 22.00 Máglyarakás és a szarukürt ünne-
pélyes megfújása.

• 14-én 12.00 Márton Áron emlékév je-
gyében mise a nagytemplomban
 
(Jótékonyság: A helyszínen mód nyílik   
 támogatni a Rákóczi-vár felújítását.)
                        www.fovarosiormeny.hu 

Díva – a színpadon és az életben
Búcsú Albert Annamáriától

Váratlanul ment el. Pedig úgy tűnt, mindig itt lesz. A kolozsvári operai „aranyidők” 
nagy művészegyéniségei lassan elfogytak mellőle, Albert Annamária (1926–2016) 
azonban öröknek, töretlennek látszott.

Négy évtizednél is több idő 
múlt el, amióta utoljára kö-
zönség elé lépett az operá-
ban, hiszen még a negyvenes 
éveiben járt, amikor búcsút 

vett a színpadtól. Akkoriban ez a korai 
búcsú a pályától természetes volt az éne-
kesek életében. Legkedvesebb szerepei 
egyikében énekelt utoljára: 1975. április 
28-án nem volt ünnepség, semmi felhajtás, 

FŐVÁROSI ÖRMÉNY KLUB 
2016. augusztus 18-án, csütörtök du. 17 órakor  a Pest Megyei Kormányhivatal  

Nyáry Pál termében (bejárat a Budapest V. Városház u. 7. szám felől)  

Műsor: Filmbemutatók
Dr. Urmánczy Nándor portréfilm, Velünk élő kultúrák: Örmények

 A klub rendezője: Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kultúrális Egyesület, FÖÖ

A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkörzeti 
Magyar – Örmény Szentháromság Alapítvány Meghívója
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és azon az estén csupán ő tudta, hogy 
Desdemona halálával színpadi pályafutása 
is véget ér.

Ő azonban igazából nem vált meg ked-
ves társulatától: jóformán az utolsó percig 
ott volt az operában, figyelte az intézmény 
életének alakulását, a bemutatókat, a fia-
talok teljesítményét, s a Sétatéren járva, 
a neves karmester bronzszobra előtt el-
haladva mindig odaköszönt „Ciolan bá-
csinak” is. Rendszeresen összefuthattunk 
vele mindenféle rendezvényen. Hűséges 
és figyelmes hallgatója volt rádióműso-
rainknak és rádiós koncertjeinken is biz-
tosra vehettük, hogy ott láthatjuk majd 
a nézőtéren.

Semmi kétségem sem volt, hogy közel-
gő 90. születésnapján (szeptember 12.) 
interjúzni (és sörözni) is fogunk.

Operai „lények” világában
Negyedszázadon át volt tagja 

a Kolozsvári Magyar Operának, ahová 
énekkari beosztásban, 1948-ban, az intéz-
mény létesülésekor még főiskolásként ke-
rült be, s ahol pár év múltán, 1951 őszén 
egy akkoriban igen népszerű operettben, 
a Szabad szél Stellájának szerepében arat-
ta első önálló sikerét. E negyedszázadnyi 
művészi „lét” emlékeit albumokba ren-
dezve gondosan őrizte. A művészek akko-
riban nemegyszer hetente több szerepben 
is felléptek, a teljesítményeket értékelő 
kritika, elmélyült elemzés azonban az 
előadások számához mérten viszonylag 
kevés. Annál több viszont a pálya szinte 
minden mozzanatát, a szerepeket, sike-
reket a kor jellegzetes, fekete-fehér vilá-
gában megragadó „pillanatkép”, jelentős 
részük szakavatott fotós, a mindig szere-
tettel emlegetett Szabó Dénes munkája. 
Lévén az opera soktényezős „játszma”, 
gyűjteménye az intézmény, a kortársak 
történetének is része, gazdag adattár, 

amely bizonyára megfelelő helyre kerül, 
hogy az operai múltban kutakodók a jövő-

ben is hasznosíthassák.
Az életmű hangzó emlékei közé tartozik 

még néhány, előadásokon készült „élő” 
felvétel a Kolozsvári Rádió hangtárában, 
CD-nyi anyag bőven kitelne belőlük.

A gondosan rendszerezett dokumentu-
mok, a folyamatosan, pontosan vezetett 
szerepjegyzék alapján az életút számok 
tükrében is impozáns: 27 év, mintegy 900 
fellépés, 42 szerep.

Benkő Judit
Forrás: Szabadság, 2016.06.1

P.S. Folyó év június 30-án  a Kolozsvári 
Magyar Opera  évadzáró gáláján  átad-
ták  az intézmény legendás szopránjának 
emlékére alapított  Albert Annamária-
emlékgyűrűt: az elismerést fiatal, tehetsé-
ges női énekművészek kapják meg évente. 
Idén a  gyűrűt Egyed Apollónia vehette át.

Turandot szerepében

Szomorújelentések
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

v. Hábel György

2016. május 4-én, életének 94. évében elhunyt.

Felejthetetlen halottunkat 2016. június 9-én 11,15 órakor a Farkasréti Temetőben 
polgári búcsúztatás és római katolikus szertartás után kísértük végső nyughelyére.

„Letettem a tollat. Tartsatok meg jó emlékezetetekben!”

Nyugodjék békében!

Szomorúan tudatjuk, hogy

Kónya Zoltánné sz. Kovrig Stefánia
jogász, matematika-fizika tanárnő

életének 89. évében, 2016. május 31-én elhunyt Szamosújváron. Búcsúztatása és 
temetése örmény katolikus szertartás szerint az Örmény Katolikus Temetőben meg-

történt.

Nyugodjék békében!

Szomorúan tudatjuk, hogy a neves örmény család leszármazottja,

Karátsonyi Bogdán

87 éves korában, 2016 június 15-én eltávozott közülünk.

Búcsúztatására június 30-án került sor szűk családi körben, kívánsága szerint. Szü-
lei mellé temették a rákospalotai temetőben. Utolsó kívánsága szerint Berlioz Fan-

tasztikus Szimfóniája kísérte.

Gyászolják: felesége Csilla, fia Bogdán és unokái, rokonai, ismerősei.

Nyugodjék békében!

Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi
magyarörmény közösségek részére. Pénzbeli adományok az egyesület bankszámlájára befizethetők. 

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Királyhágó fiók: 10100792-72594972-00000007
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 1015 Budapest, Donáti utca 7/a.

Postacíme: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel/fax: 06(1) 201-1011
Elnök: dr. Issekutz Sarolta

  – füzetek
Az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let kétha vonta meg je lenő ki ad vá nya 

A ki ad ványt tá mo gatja: 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat (1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 1. I. eme let 179, tele fon: 332-1791) 

(fovarosiormeny2014@gmail.com, www.fovarosiormeny.hu) és a 
Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

Nyil ván tar tási szám: 2.2.4/78/2002.
Felelős főszerkesztő és kiadó: 

 dr. Issekutz Sarolta
Munka tár sak: Dr. Sas vári László, dr. Is se kutz Sa rolta, Bál intné Ko vács Jú lia (Kolozsvár)

Szerkesztőség: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel/Fax.: (1) 201-1011
Lapzárta: minden páratlan hónap első hétfőjén!

Tördelés: Gulyás Zsolt
Nyomdai munkák: Pannónia Nyomda Kft.

Világosító Szent Gergely búcsú az örmény katolikus templomban, 2016 június 12-én. Elől Fülöp Ákos 
atya, mögötte jobbra Krikor atya, majd Zsigmond Benedek. Körülöttük  a ministránsok, hátul a kórus


