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Közösségi hírek, programajánló

Sok szeretettel hívjuk a szeptember 25-én, templomunk védőszentjének, Fogolykiváltó 
Boldogasszonynak tiszteletére tartandó búcsúra, és a Szentmisére, melyet Krikor atya, 
a XIII. Leó Kollégium (Róma) rektor helyettese mutat be, örmény nyelven. A szentmi-
sén közreműködik a Voskeberan énekegyüttes.

Szeretnénk, hogy templomunk és a vele egybeépült közösségi ház legyen egy találko-
zási hely, egy fix pont, mely mindenkor elérhető kapcsolat a Magyarországon és a nagy-
világban elszórtan élő magyar-örmények számára.

Hívjuk Önöket, mert mint tudják, Magyarországon ez az egyetlen örmény-katolikus 
templom, és szeretnénk, ha legalább ez az egy még sokáig így megmaradhatna örmény-
katolikus Szentmisék helyszínéül.

Hívjuk Önöket, mert mi már rég magyarok vagyunk ugyan, de őseink Örményhon-
ból – hosszas vándorút után – érkeztek Haza, Magyarországra. Mi késői leszármazottak 
igyekszünk megőrizni őseink vallását és hagyományait.

Hívjuk Önöket, mert az itt elöltött századok során eleink sok nemes tettet hajtottak 
végre, sok gazdasági és tudományos eredmény megteremtői, sok művészeti siker létre-
hozói voltak.

Hívjuk Önöket, mert mindeddig, mi és a megelőző korosztályok őrizték és tartották 
életben az előbb felsoroltakat, de – sajnos – az idő eljárt fölöttünk, és ezt a nemes fel-
adatot előbb-utóbb egy fiatalabb korosztálynak kell tovább folytatnia.

A Búcsú – szándékunk szerint – minden ellátogatónak kellemes és hasznos időtöltést 
fog biztosítani, a mellékelt program alapján.

Kérjük Önöket, minél többen vegyenek részt a Búcsún, ahol alkalmuk lesz megismer-
kedni, vagy újra találkozni más örmény származásúakkal, esetleg rokonokkal.

Részvételi szándékukat, legkésőbb szept. 20-ig legyenek szívesek előre jelezni (csu-
pán, hogy felbecsülhessük hány személyre kell készülnünk).

Még egyszer sok szeretettel hívjuk Önöket, Rokonaikat (bejelentkezve, vagy beje-
lentkezés nélkül)!

Budapest, 2016. szept. 10.

 Fülöp Ákos  Kövér István 
 pébániai kormányzó    

Világosító Szent Gergely és  Fogolykiváltó Boldogasszony 
örmény-katolikus személyi plébánia

Budapest, 1114 Orlay utca 6.

Kedves Tagjaink!
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Megújult honlap
Örömmel adjuk hírül, hogy 2016. augusztus 1-jével az Örmény Katolikus Személyi 
Plébánia (Lelkészség) honlapja megújult tartalommal ismét olvasható az interneten.

A honlap az ”ormenykatolikus” weblapon található meg.
Híradásainkat kísérjék figyelemmel!

Gondnokság

„Tarka nap”
az örmény-katolikusoknál (2016. szeptember 25.)

Program
  9.30  Gyerekeknek kézműves foglalkozás, mesesátor
10.30  A 15 éven belül kereszteltek találkozója
11.00  Ünnepi szentmise örmény nyelven (Krikor atya) kóruskísérettel
13.30  Kerti parti sütögetés, eszegetés
14.30  Gyerekek, fiatalok zenés műsora, (a Kapcsolat címein lehet jelentkezni)
15.30  Köszöntő, emlékeztető
15.45  Felnőtt zenés műsor
A nap folyamán lehetőség lesz az örmény múzeum megtekintésére is.
A rendezvényt támogatja: Bp. Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat, Erdélyi Örmény 

Gyökerek Kulturális Egyesület

Kapcsolat:
Örmény Katolikus Lelkészség, Budapest, 1114  Orlay u. 6.
vagy: 06-70-408-2240
vagy: ormenykatolikus@gmail.com

Emlékezzünk Kádár Dániel Antal atyára!
(Tániel Andon Gádárján) OMechVind (*Szamosújvár, Belső-
Szolnok vármegye, 1916. febr. 25.- † Budapest, 1988. aug.): 
örmény mechitarista szerzetes pap. - 1936: filozófiai és teoló-
giai tanulmányokat kezdett a bécsi rendházban. 1940. II. 11: 
szentelték pappá. 1944: Budapestre jött, Pungucz Vörtánesz 
káplánja (Isztambulba készült, de a háború megakadályoz-
ta elutazását), akinek halála után a budapesti örmény-kato-
likus lelkészség vezetője. 1960-ban teológiai dr. Körülbelül 
1500 zsidó származású személyt mentett meg esetleges két-
kezi munkától, hamis okmányokat szerzett számukra, emiatt 
sokszor találkozott Raoul Wallenbergel is.
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A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat meghívja Önt és családját  
2016. október 1-jén 18 órakor a MOM Kulturális Központ kupolatermében

tartandó gálaműsorra.
A lépcsőházban, azaz a Reich Károly galériában megtekinthetik kiállításunkat is.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Erre lehetőség van az ormeny12@freemail.hu email-címen 

és a 30/222-74-37-es telefonszámon.

Meghívó

A Zuglói Örmény Önkormányzat és a Rákóczi Szövetség Rákos Mezeje Egyesülete
tisztelettel meghívja 2016  október 4-én, kedd 18 órakor

Hollósy Kornélia emlékműsorára
a vetítettképes előadásra, ahol közreműködik a Souvenirs együttes

ZUGLÓI CIVIL HÁZ
XIV. Budapest, Csertő park 12.

A belépés díjtalan!
Zuglói Örmény Önkormányzat, a Rákóczi Szövetség Rákos Mezeje Egyesület

Az Aradi Vértanúk előtt hajtunk fejet 
ünnepélyes rendezvény keretében október 6-án 

A tiszteletadás díszvendége, valamint az eseményt megnyitja Dr. Vas Imre az Ország-
gyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának tagja és a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat elnöke. 

Czetz János honvédtábornokról előadást tart Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora. 

A megemlékezésen – folytatva a hagyományokat –, ki-ki maga is elhelyezheti virá-
gait, koszorúját a helyszínen felállított kopjafánál. 

Szervező: Fővárosi Örmény Önkormányzat. A rendezvény kiemelt támogatója: 
a Bp. II. Kerületi Örmény Önkormányzat – az ünnepségen való részvétel ingyenes. 

Büfé biztosítja a frissítőt, ahová szintén mindenkit szeretettel várunk!

Időpont: október 6. 17.00-18.30 óra között a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság 
dísztermében (V. Akadémia utca 1.).

Programjainkkal hőseinkre emlékezünk idén októberben is

„Minden pillanatban megvan a lehetőségünk ahhoz, hogy az erényt, 
ezt a világhatalmat, amelynek Európa olyan sokat köszönhet, uralomra juthassuk.”

(Márton Áron püspök)
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Elkobzott életek címmel vándorkonferenciát szervez 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat

A három helyszínen – Budapesten, Csíkszeredában és Szamosújváron – megrende-
zendő eseménysorozat az 1944 őszén a Szovjetunióba hurcolt erdélyi magyar civilek 
többéves rabságával, a fogolyélet mindennapjaival, a túlélők szabadulásának körül-
ményeivel foglalkozik.

A vándorkonferencia mindhárom helyszínén vetítéssel egybekötött előadások vár-
ják az érdeklődőket. Mások mellett Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt magyar 
politikai rabok és kényszermunkások szervezetének elnöke, Dr. Nagy Mihály törté-
nész, Dr. Bank Barbara, a Nemzeti Emlékbizottság tagja és Dr. Tóth Eszter, a Veritas 
Történetkutató Intézet munkatársa beszél a jelenlévőknek a Szovjetunió teljes terüle-
tét behálózó kényszermunkatáborokról, az erdélyi magyarok – örmény vonatkozással 
is bővített – szovjet fogságával kapcsolatos kutatások jelenlegi helyzetéről. 

A rendezvényeken a résztvevők közös gyertyagyújtással, imával emlékeznek az ál-
dozatokra.  

Díszvendég a Gulag szervezethez tartozó munkatábort elszenvedett, ma 101. élet-
évében járó vitéz Békei Koós Ottó nyugalmazott alezredes. 

A megnyitó konferencia Budapesten, október 7-én lesz 13.30-18.00 óra között a 
Fővárosi Rendészeti Igazgatóság dísztermében (V. Akadémia utca 1.).

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 

A Fővárosi Örmény Önkormányzat szervezésében és a II. Kerületi Örmény Önkor-
mányzat támogatásával, október 20-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulója alkalmából ingyenes, ünnepélyes, vacsorával egybekötött meg-
emlékezést tartunk, ahová díszvendégként több, a forradalomban részt vett test-
vérünket várjuk tengeren innen és túlról. Az ünnepélyes tiszteletadáson kiváló 
programok várják a résztvevőket. Az eseményen többek között 56-os emlékműsort 
láthatnak a Szép Ernő Színház előadásában, komolyzenei előadás, kiállítással egybe-
kötött aukción vehetnek részt. A rendezvényre meghívót a pontos időpont és helyszín 
közlésével, postán küld a Fővárosi Örmény Önkormányzat. 

Az eseményre regisztrálni szükséges a vacsora és ülőhely fenntartása okán az aláb-
bi elérhetőségeken: 

üzenet hagyásával: 06/1-332-1791, 06-70-409-88-88 személyesen, vagy mailen: 
fovarosiormeny2014@gmail.com, vagy postaládába bedobva: 1054. Bp. Akadémia 
utca 1. Fővárosi Örmény Önkormányzat

Az eseményt, a Fővárosi Örmény Klub műsora előzi meg, ahonnan a vendégek akár 
együtt is átmehetnek a rendezvényünk helyszínére. 
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Fővárosi Örmény Klub
2016. október 20-án, csütörtök du. 17 órakor

a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termében – bejárat a Bp. V., Városház u. 7. felől

Budavári Örmény Színház
Alánk folyt a vérük… 1956

Örmények a Forradalomban
Ünnepi megemlékezés az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján

Irodalmi műsor és a Túlélők visszaemlékezései
Közreműködnek: Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas érdemes művész, 

Várady Mária színművész, Sasvári-Merza Krisztina az MTVA munkatársa
Rendező: Szőke István Jászai Mari-díjas

Támogató: Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Zuglói Örmény Önkormány-
zat, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Fővárosi Örmény Önkormányzat

Kérjük azok jelentkezését, akiknek személyes élményük, tapasztalatuk van az 1956-
os forradalomról. Akik megélték az összecsapásokat, a fegyverraktárak megnyitását, a 
gyűléseket, harcokat, majd a megtorlást. Olyanokét, akik esetleg ismernek embereket, 
akik magyarörmény közösségben élték meg ezt az időszakot.

Hasonlóképpén kérjük azok jelentkezését is, akik a Gulág táboraiban kényszerültek tar-
tózkodni, vagy családtagjaik, közvetlen ismerőseik élték át ezt a tragikus időszakot. A je-
lentkezők emlékeiből - ahogy kívánják: névvel vagy név nélkül - előadásanyag készül.

Az írásokat az alábbi e-mail címre várjuk: fovarosielnok@gmail.com, vagy kérjük, 
küldjék el levélben a Fővárosi Örmény Önkormányzat postacímére: 1054 Budapest, 
Akadémia utca 1. 

Fővárosi Örmény Önkormányzat

Ossza meg közösségünkkel 
az ’56-os forradalommal kapcsolatos élményeit!


