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Հյուր էր եկել Միկուլաշը...
Բոլորի համար էլ սպասված ցանկալի է
Նոր Տարին, որի հետ մարդիկ կապ մ են
իրենց աﬔնանվիրական երազանքները,
հ յսերը, հավատով սպաս մ նոր
հաջող թյ նների, ծրագր մ նոր
անելիքներ։ Նոր Տարին հեքիաթային,
րախ, ժպիտներով լի տոն է, որն իր
պայծառ տրամադր թյամբ է վարակ մ
թե՛ ﬔծերին, թե՛ փոքրերին։ Այս տոնը
առանձնահատ կ է հատկապես
երեխաների համար, որոնք սրտի
թրթիռով լայն բացված աչ կներով են
սպաս մ իրենց հասանելիք նվերներին։
Հ նգարիայի Հայ Ինքնավար թյ նը
ﬕշտ իր շադր թյան կենտրոն մ է պահ մ
հայ երեխաներին և առիթը բաց չի թողն մ նրանց
հոգատար թյամբ շրջապատել , անակնկալներ
մատ ցել
երջանիկ ժպիտներ նվիրել համար։
Եվ այս տարին էլ բացառ թյ ն չդարձավ։
Հ նգարացիների ավանդ թյան համաձայն՝
Միկ լաշը, որը ն յն ինքը՝ Ձﬔռ պապը կամ
Սանտա Կլա սն է, նվերներով երեխաներին
այցել մ է դեկտեմբերի հինգին հրեշտակի չար էլֆ
Կրամպ սի ղեկց թյամբ։ Հայ ինքնավար թյ նը
հանգամանորեն նախապատրաստվել էր երեխաների
օրը տոն դարձնել համար։ Նախօրոք պատրաստվել

Együttműködő partnereink:

էին երեխաների ց ցակները, գնվել գեղեցիկ
նվերներ, քաղցրավենիք, փաթեթավորվել դրվել
Միկ լաշի պարկի ﬔջ։ Նվերների ﬔջ իր ր յն
տեղն ներ հ նգարերեն լեզվով հրատարակված
«Հայկական հեքիաթներ» գիրքը։ Այդ օրը Միկ լաշը
հերթով այցելեց բոլոր փոքրիկներին, նվերների հետ
առողջ թյ ն, խինդ
րախ թյ ն մաղթեց նրանց
ընտանիքներին։
Թող այս Նոր Տարին աշխարհին խաղաղ թյ ն
բերի, ամոքի ցաված սրտերը, թող բոլորիս ղեկցեն
ﬕայն հաղթանակները, այն դառնա րախ բազ մ
հրաշքներով լեց ն տարի։

A lap megjelenését támogatta a
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Kedves Olvasóink!
2020, ha nem is a legpozitívabb értelemben, de
mindenképp felejthetetlen esztendőként marad
meg emlékeinkben. Bármilyen is volt, járvánnyal,
háborúval súlyosbítva, sok mindenre megtanított
minket, s ha van hozadéka a csapásoknak, bajoknak és nehézségeknek, amikben ebben az évben
részünk volt, az az a tapasztalás, hogy milyen erőssé tesz minket, ha együtt cselekszünk, ha összefogunk, ha értőn hallgatjuk meg egymást, ha segítünk, amikor itt van ennek az ideje. Az Arménia
szerkesztősége ezúton köszöni meg a magyarországi örmény közösség minden tagjának erőfeszítéseit,
amelyek bajba jutott örmény testvéreink megsegítését szolgálta. Köszönet az összefogásért, a gyors
cselekvésért és a kitartásért, hiszen a jó szolgálat
legfontosabb része még hátra van, a szervezés jelenleg is gőzerővel zajlik: gyógyszert, meleg ruhát,
hálózsákokat, takarót, szükséges egészségügyi felszerelést eljuttatni a háború pusztításától szenvedőknek. Ezzel a fontos küldetéssel zárjuk az évet,
egy panasz sem hagyja el a szánkat, hiszen bármi
is történik körülöttünk, azt bizonyosan látni, hogy
a jóság és a remény nem szökött el a világból: mi
tartjuk itt, bennünk lakik, világít, ha sokszor csak
pislákolni látszik is a fény.
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Interjú I. Aram katholikosszal
15 ÉVVEL EZELŐTT 2005-BEN Bejrutban jártam
megismerkedni az ottani örmény közösséggel.
A cédrusok földjét bejárva, örökre szívembe zárta
ezt a gyönyörű tengerpart várost. A 2020 augusztus
4-i Bejruti robbanás rengeteg áldozata és sebesültjei
között örmények is voltak. Akkor 2005-ben talákoztam
I. Aram katholikosszal a Kilikiai örmény egyház
vezetőjével és interjút készítettem vele. A fő téma az
örmények ellen elkövetett népirtás 90. évfordulója volt.
Az akkori interjúm ma is érvényes, hiszen témájában
a folyton menekülni és védelemre kényszerülő örmény
nép, ma is egy esztelen gonosz politika áldozata.

– Eminenciás Uram! Április 24-e az örmények ellen
elkövetett népirtás megemlékezésének napja. Mielőtt
erről beszélgetnénk, kérem beszéljen az örmény népről.
–Az örmény egyház, mind intézményében, szervezettségében, felépítésében, és küldetésében nem tud távol
maradni, nem maradhat távol az emberektől, a néptől, az
adott közösségi viszonyoktól, körülményektől. A közösség, a nép és az emberekhez, a közösséghez kapcsolódó
kérdések, megközelítések, hagyományok szervesen öszszefüggnek az egyház intézményével, életével, történelmével és annak küldetésével. Az egyház és a nép között
nagyon erős kötelék és kapcsolat van. Népünk életében
szervesen jelen van a hit és nemkülönben vannak hatással vallásosságukkal és hitükkel egyházunkra.
Történelmünk tekintetében népünk folyamatosan menekülni kényszerülő nép volt. Örményországból Kilikiába,
Kilikiából szerte a világba volt kénytelen menekülni. Így
ezen körülmények következtében egyházunkban négy
főpap van és négy székhely. A fő székhely mindig is volt
és marad Szent Ecsmiadzin, ahol az összörmények katholikosza székel. A Kilikiai katholikosz, a politikai események következtében a Konstantinápolyi (Isztambul) és a
Jeruzsálemi patriarchátusunk. Mikor egy idegen megismerkedik egyházunkkal, elcsodálkozik azon, hogy miként
lehet nekünk egyszerre egy egyházban négy egyházfőnk.
S amikor pedig történelmünket tekinti át, megérti, hogy
a négy egyházfő megjelenése népünk történelmének és
életkörülményeinek a következménye. Azonban mindezek ellenére egyházunk egy egészet alkot. Egyházunknak
egy a szertartása, a hite és egy a küldetése. Mi azonban
mind különböző körülmények között élünk. Mások a körülmények Örményországban, a közel-keleten és ismét
mások Európában és persze egészen különbözőek Amerikában is. Ezen különböző körülmények között élő egy-

házunknak feltétlen meg kellett tartania hitének és szertartásának egységét.
– Eminenciás Uram! Hogyan tudja betölteni szerepét
az egyház a szétszórtan élő örmények között.
– Nézze, az első természetesen a hazánk, Örményország. Örményországon kívül nagyszámú diaszpórával
rendelkezünk. Diaszpóráink között legfontosabbak elsősorban a közel-keletiek, ahol már évszázadok óta erős
gyökeret vertünk. Főbb országaink, ahol szervezettségünk a legösszetettebb az Libanon, Szíria és Perzsia. Európában is fontos jelenlétünk van. Európa szinte minden
egyes országában jelen vagyunk. Nagy számban képviseltetjük magunkat Franciaországban, Görögországban,
hogyha most Oroszországot európai országként tartjuk
számon, akkor természetesen Oroszországban és még
persze Magyarországon, Bulgáriában és Romániában is.
Mindenütt vannak diaszpóráink.
Térjünk át Amerikára. Észak-Amerikában, Kanadában
és az Egyesült Államokban az örménység száma meghaladja a két milliót is. Dél-Amerikában, például Argentínában is nagy számban élnek még örmények. A mai napon nincs a világon olyan hely, ahol örmény ne élne.
Az örménység globális nép, a „nagy nemzetközi családban” képviselteti magát. Ahova az örménység elvetődik,
ezt külön meg kell, hogy jegyezzem, ott közösségekbe
kovácsolódik, szervezetekbe tömörül és diaszpórát alkot. És ezekben a diaszpórákban az egyház, az iskola, a
nemzeti egység fontos szerepet tölt be. De persze mindezeknek az alapja az egyház. És így nekünk napjainkban
mindenütt jól szervezett, egységes közösségünk van.
– Eminenciás Uram! Milyen az örmény egyház viszonya a többi egyházzal?
– Egyházunk már régi idők óta minden keresztény
egyházzal jó, testvéri kapcsolatban áll. Mikor áttekintjük
történelmünket, látnunk kell, hogy egyházunk mindig és
mindenkor nyitott és baráti volt úgy a Római Katolikus
Egyházzal, mint a Bizánci Ortodox Egyházzal is, megőrizvén önállóságát és függetlenségét egyaránt. Egyházunk
mindig barátsággal közeledett az összes többi egyházhoz, így az együttműködés, a jó kapcsolat egyházunk
politikájának részévé vált. Amikor megalakult a protestáns egyház természetesen velük is testvéri kapcsolatot
teremtettünk. Arról nem is beszélve, hogy egyházunk
szoros kapcsolatban áll a világ összes többi vallásával is.
Hiszen mint tudják, én a Nemzetközi Egyházak Tanácsának immár 15 éve vagyok az elnöke. Ami más vallásokat
illet, az iszlámot és a judaizmust, velük is évszázadok
óta jó kapcsolatokat ápolunk. Főként Örményországon
kívül, Kilikia környékén iszlám országok, és zsidók vesz-
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nek minket körül. A Közel-Keleten mi az iszlám népekkel
együtt élünk. Kölcsönösön tiszteljük egymást, becsülnek
bennünket és mi békésen, úgymond együttműködünk
velük. Nézzük meg ezt a kérdést egy másik oldaláról, kis
nép lévén, mindig is önállóságra voltunk ítélve. Azonban
más vallásokkal és népekkel szemben ellenséges, lenéző, rasszista és nacionalista népünk sosem volt. Népünk
mindig barátként, szeretettel, tisztelettel közeledett más
népek és vallások felé. Persze meg kell, hogy mondjam
ez fordítva is igaz, hiszen minden egyház, vallás, nép tiszteli népünket és becsül bennünket.
– Eminenciás Uram! Mi a különlegessége az örmény
egyháznak?
– A mi egyházunk a nép egyháza. Nemzeti egyház, és
ebben áll a mi egyházunk különlegessége. Egyszóval az
egyház a nép életében maradandó értéket képvisel. Az
egyház a nép szolgálatában áll. És ami igaz, egyházunk
mindig megpróbált népének problémáira megoldást találni, segítségére lenni. És a Kilikiai Örmény Apostoli Egyház fontosnak tartja, hogy népével együtt éljen, és megpróbáljon megfelelni népe elvárásainak, s döntéseit népe
közreműködésével hozza. Ez számunkra
az elsődleges szempont. A mi egyházunk
nem csak vallási ügyekkel foglalkozik, hanem komoly hangsúlyt fektet a kultúrára,
az oktatásra és a jótékonyságra is. Mindez az egyház részét képezi. S ma a diaszpóráinkban működő iskoláink zömét is
az egyház alapította, az egyház segítségét,
támogatását élvezi, és az egyház jelenti
számukra a támaszt. Ugyanígy a kórházakat, az öregek otthonát, az árvaházakat,
a közösségek központjait is. Így hát ez is
ékesen bizonyítja, hogy a mi egyházunk
ténylegesen jelen van népének életében,
és mindezen intézmények szolgálatában
áll. Az egyház küldetése tehát a népet szolgálni és nem uralkodni felette. A mi tekin-

télyünk a nép szolgálatában áll. Népünkkel, a szegénnyel,
a beteggel, az árvával, a diákkal együtt lenni, és népünk
szükségleteinek elejét venni. Összegezve a Kilikiai Örmény Apostoli Egyház fontosnak tartja a népet szolgálni.
– Eminenciás Uram! Ha beszélne kulturális és politikai elképzeléseiről. Mi a legfontosabb az örmény nép
számára.
– Európa nagy jelentőséggel bír az örmény diaszpórák
életében. Elsősorban nagyon közel van Örményországhoz, a Közel-Kelethez, és már évszázadok óta erős vallási, kulturális, politikai, gazdasági kapcsolat köti össze
Európát és Örményországot. A mi kulturális és politikai
elképzeléseink nagyon közel állnak egymáshoz és kölcsönös hatást gyakorolnak egymásra. És napjainkban
a jelen geopolitikai körülmények között, amiért Európa
különösen fontos az örmény nép számára, az népünk jogainak érvényesítése a Genocídium kérdésében, és a kulturális, gazdasági vonal, egyszóval az a sok közös társadalmi érték, mely összeköti Európát és népünket. És ezért
külön figyelmet kell szentelnünk ennek megtartására.
Mint, ahogy már említettem, nekünk Európában számos
diaszpóránk, szervezetünk van és annak külön örülök,
hogy most már majdnem tíz éve működik az Európai Örmény Egyesületek Fóruma, és minden egyes alkalommal,
mikor találkoznak áldásomat küldöm nekik és egyházunk
egy küldöttjével képviseltetem magam. Szeretném, ha ez
egy jó alkalom lenne arra, hogy ezek az egyesülések, vallási, politikai, önkormányzati szervezetek, közös nevezőre
jutva, a népünkben felmerülő problémákra jó megoldást
találjanak, megmutatva azt, hogy népünk mekkora tettekre képes, ha összefog. És ahogy már mondtam, Európa számunkra rendkívül fontos térség és nekünk különleges figyelemmel kell Európához fordulnunk.
– Eminenciás uram. Annak ellenére, hogy az örmény
nép a világon elsőként tette államvallássá a kereszténységet, sokan nincsenek tisztában az különböző
egyházak közötti alapvető különbséggel.
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rése az örmény egyház küldetésének részét képezi. És
ennek a jelenségnek, az örmény genocídium tényének,
és az örmény nép jogainak védelmében külön nagy jelentőséget tulajdonít a Kilikiai Örmény Apostoli Egyház.
Én ezen a területen hatalmas munkát végeztem nemzetközi szinten. Például nemrégiben a Nemzetközi Egyházak
Tanácsának központi vezetőségének gyűlésén, melyen
több, mint háromszáz képviselő volt jelen, beszédemben megemlékeztem a nagy örmény népirtásról és így
a világ összes egyháza nemzetközi felhívást tett a genocídiumról, hogy ismerje el azt a világ és, hogy április
huszonnegyedike az örmény nép üldöztetésének népirtásának napja legyen a világon. Egyházunk tevékenységének szerves részét képezi a népirtás kérdése., És
én, mint Katholikosz bullát adtam ki, melyet felolvastak
egyházunk minden egyes templomában a genocídium
– Köztünk és a katolikus egyház között bizonyos teológiai kérdésekben vannak különbségek. Ezek nem bírnak
nagy jelentőséggel. Az alapvető különbségek köztünk és
a katolikus egyház között, a katolikus egyház és az öszszes ortodox egyház között a következő: az elsőszámú
különbség az, hogy a katolikus egyház magát tartja Isten legfőbb követőjének és az összes többi egyháztól
azt várja, hogy hozzá csatlakozzanak. Mi azt mondjuk,
hogy ez nincs így! Mivel ahogy Péter apostol Rómába
ment, úgy a többi apostol más és máshova, mint ahogy
Tadeusz és Bartolomeusz apostolok Örményországba
mentek megalapítani a mi jelenleg is apostoli alapokkal
rendelkező egyházunkat. És ezért a keresztény egység
nem a katolikus egyházhoz való csatlakozásban, hanem
az apostoli elvek egységében manifesztálódik. A második különbség abban áll, hogy a katolikus egyház feje
magát tévedhetetlennek és megkérdőjelezhetetlennek
titulálja, mely, ha csatlakoznánk a katolikus egyházhoz,
azt jelentené, hogy elfogadjuk annak tévedhetetlenségét,
megkérdőjelezhetetlenségét és egyben felsőbbrendűségét is. Mint, ahogy a mi egyházunk is és az összes többi
keresztény egyház is azt mondja, hogy ez nincs így. Minden egyes keresztény egyháznak saját feje van. Mellesleg a pápa nem Péter apostol utódja, mivel minden egyes
apostol saját utódját jelölte ki és így folytonosság keletkezett, tehát mi azt mondjuk, hogy minden egyház önálló
és egyenrangú. És ahogy már mondtam, az összes többi
teológiai különbség nem számottevő. Napjainkban mi jó
kapcsolatokat ápolunk a katolikus egyházzal, és ezeket
a kapcsolatokat nekünk még jobban el kell mélyítenünk,
fejlesztenünk kell és együtt kell működnünk egymással,
hogy együtt tudjuk szolgálni a világot.
– Eminenciás Uram! Mi a küldetése az egyháznak az
örmény nép jogainak védelmében, különös tekintettel
a genocidium tényére.
– Az örmény népirtás kérdése számunkra nem egészen
politikai kérdés, ez inkább emberség kérdése, igazságosság kérdése. A nagy örmény népirtás kérdésének elisme-

90. évfordulója alkalmából. Ebben a bullában felszólítom
népünket, hogy emlékezzenek meg a népirtásról és annak áldozatairól és, hogy jogainknak teret követeljenek a
világban.
– Végezetül Eminenciás Uram, ha az örményországi
kapcsolatairól és további terveiről mesélne.
– Nagyon jó kapcsolatom van Örményországgal. Örményország a mi hazánk. Igaz mi diaszpórákban élünk,
különböző országok állampolgárai vagyunk, mégis vérünk szavával mi Örményországhoz tartozunk. Most
feltétlen alá kell húznunk először is azt, hogy Örményország felé nekünk kötelezettségeink vannak. És kötelességünk jogot követelni magunknak. Kötelezettséggel és
kötelességtudattal kell Örményországnak a diaszpórákkal kapcsolatot ápolni. Adni és kapni. Kapni és adni. Ez
a kötelezettség vállalásának és a kötelesség tudatának
értelme. Másodszor Örményország egy állam, mi a diaszpórákban nem alkotunk államot és így meg kell erősíteni magunkat, hogy egymás között ne legyenek félreértések, széthúzások, szétszakadások. Örményországnak,
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mint államnak vannak kötelezettségei felénk, vannak
dolgok, amiket neki kell lépésként megtenni felénk, és
vannak dolgok, melyeket mint állam nem tud megtenni,
és nekünk diaszpóráknak kell megtennünk helyette. Így
kellene kiegészítenünk egymást, de sajnos mindeddig ez
nem valósult meg. Összörmények találkozói jöttek létre,
de eddig még nem sok eredményt hoztak. Most nekünk
feltétlen kötelességünk új, közös együttműködési utakat
keresnünk, hogy Örményország és diaszpórái megerősödjenek. Ezért is kezdeményeztem egy olyan értelmiségiekből álló tanács létrehozását, melyben 11 örményországi és 11 diaszpórai értelmiségi képviseltetné magát,
és ahol megoldásokat keresnénk ezekre a kérdésekre.
A huszonegyedik századnak, óriási tettek századának
kell lennie, és egyben persze emberibbnek is kell lennie.
Fejlődnie kell emberi kapcsolatok terén, úgy ahogy a
technika is fejlődik. Új tettekre és döntésekre van szükségünk. Amellett az, hogy a világ a globalizáció útján
halad, nemcsak előnyökkel, hanem hátrányokkal is jár.
Így az ellenséges érdekek ütközésének, a terrorizmusnak
nap mint nap tanúi lehetünk. Ennek az évszázadnak az
egyetértés és együttműködés évszázadának kell lennie
a népek, egyházak, vallások és kultúrák között. Ha nem
tudunk együttműködni a világ romlásba jut. Az idén nyáron Genfben tartandó Nemzetközi Egyházak Tanácsának
soron következő kongresszusán, ahol minden vallás és
hit képviselteti magát, én az elnöki előadásomban el kell,

hogy mondjam, hogy a világ beteg. Minden értelemben,
mind morálisan, mind politikailag, mind ökológiailag, mind
gazdaságilag. És ez teszi szükségessé a népek együttműködését. Főleg a mi népünknek kell közös nevezőre
jutni. Népünknek ki kell tűznie maga elé a célt, és meg kell
találnia az ehhez vezető utat. Mi kis nép vagyunk, éppen
ezért nekem népünk összefogása a legfontosabb. Örményország és a diaszpóra között is egyetértés kell, hogy
kialakuljon, együtt kell gondolkodnunk a közös nemzeti
célok megvalósításában. Nem szavakra, tettekre van
szükség. Tetteinket maguknak kell igazolniuk. Meg kell
találnunk Örményország helyét ebben a változó világban,
és ehhez mérten kell cselekednünk. Elvárásom népünktől, hogy megértsék egymást, hogy együtt gondolkodjanak dolgaikról, tennivalóikról és, hogy tisztázzák kapcsolatukat a környező világgal. Egyetértés, együttműködés,
és közös hang környezetünkkel. Nem szigetelődhetünk
el. Külön - külön nem élhetünk. Meg kell nyílnunk másoknak. Hogy mit is értek azon, hogy meg kell nyílni? A
szerepek pontos elhatárolását azt, hogy mindenki megtalálja helyét világunkban, és szorosan együttműködjön
a többiekkel. A genocídium 90. évfordulója jó alkalom ahhoz, hogy együtt szoros egységgé kovácsolódva emlékezzünk meg a népirtásról. Együtt és nem külön – külön.
Együtt kell gondolkodnunk, mivel eljött a közös útkeresés
és az együtt haladás ideje.
– Köszönöm az interjút.
Avanesian Alex
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Második örmény ciklus Kispesten
Bemutatkozik a Kispesti Örmény Önkormányzat

2014-ben alakulhatott először Kispesten örmény nemzetiségi önkormányzat. A képviselőtestület korábbi és jelenlegi
tagjai: Diramerján Artin elnök, Gergelyfy Zsolt Bertold, Bezdjian Roberto, valamint 2019-től Kovács Olga, képviselők. A
kerület új színfoltjaként, nagyon aktív szervezetként kezdte
meg munkáját a három tagú képviselőtestület. Már az első
ciklus alatt tucatnyi, látványos rendezvénnyel, kiállításokkal,
színházi eseményekkel, míves kiadványokkal, tudományos
előadásokkal és családi programokkal tették pezsgővé a
kerület nemzetiségi életét. Fontos célnak és küldetésnek
tartották bemutatni és megismertetni az örménységet a kerület lakóival. Felvállalt elkötelezettségük együttműködni a
kerület Önkormányzatával, valamennyi nemzetiségével, hiszen ez által együtt képesek megvalósítani terveiket. Így kerülhetett sor példás együttműködésre az Örmény Diaszpóra fesztivál kapcsán a KÖKI-vel, vagy rendszeres közös
színházi és kiállítási programok helyszíneként a KMO-val,
illetve a Kispesti Tévével, valamint a Dikh TV-vel. A különösen nagy népszerűségnek örvendő nemzetiségi napi rendezvények is ilyen közösen szervezett programok. Sajnos a
járványügyi helyzet miatt idén le kellett mondani a szokásos
és mindig nagyon várt, ősz végi esemény megtartásáról.
A Kispesti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a
kispesti skála háta mögötti kis utcában kapott otthont,
az Áruház közben, ahol 2021-ben minden hónap harmadik napján fogadóórát tartanak az érdeklődőknek. A
képviselőtestület nyitott technikai napok megszervezését
is, melyen az érdekesebb programok kulisszatitkaiba pillanthat bele a közösség regisztrációt követően.
Az elmúlt fél évtized eredményes működésének köszönhetően 2019-ben ismét sikeresen mérették meg magukat

a Kispesti örmény Önkormányzat testületének jelöltként
induló tagjai. A választásokat követően az új ciklusban egy
új képviselővel is bővülhetett az önkormányzat, az Urartu
Örmény Színház vezető színművészével, Kovács Olgával.
A Kispesti örmény Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt
hat esztendőben szinte minden, célul kitűzött elképzelését
meg tudta valósítani. Nehézségként csupán a szerény költségvetést élték meg. A szisztematikus, kitartó szervezéssel okos tervezéssel és gazdálkodással ezen is felül tudtak
emelkedni. A működés során kulcsfontosságú stratégiai
tényező az Országos Örmény Önkormányzattal, valamint
intézményeivel történő szoros együttműködés, melynek
gyümölcseként egymást segítő kapcsolat alakulhatott ki
szervezetek és intézmények között. Ennek az összefogásnak az eredményeként jöhetett létre az immár hagyományosnak számító nyári Örmény Családi Piknik, vagy az
Örmény Kulturális Központ keretén belül működő Örmény
Közösségi Média Központ, melynek egyik megálmodója
és létrehozója, a Kispesti Örmény Önkormányzat elnöke,
Diramerján Artin. A Kispesti Örmény Önkormányzat által
életre keltett kezdeményezésnek a feladata audiovizuális
archívumban a köz számára is elérhetővé tenni azokat a
közösség kulturális és hitéleti eseményeit, programjait. A
program következő célja egy Kispesten működő hangfelvétel készítésére is alkalmas videó editáló stúdió felállítása, melynek munkálatai már idén decemberben megkezdődhetnek, az Áruház közi székhelyen. A Kispesti Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat Áldott Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben gazdag Új Esztendőt kíván közösségünk
minden tagjának. A cikket kísérő fényképekkel felidézzük
az elmúlt évek emlékezetesebb kispesti pillanatait.
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Beszélgetés Akopján Nikogosszal, az Országos
Örmény Önkormányzat elnökével
A 2019-es nemzetiségi önkormányzati választások eredményeként új összetételű
képviselőtestület alakulhatott a korábbi
helyett. A Örmény Kulturális és Dokumentációs Központ Egyesület és az Erdélyi
Örmény Gyökerek Egyesület félre téve az
elmúlt évtizedek szembenállását, összefogott a cél érdekében, hogy a magyarországi örmény közösség érdekében egy átlátható, tisztán működő szervezetet állítson
fel és felszámolja a károkat, melyet a korábbi elégtelen hivatali működés hagyott
maga mögött. Az újonnan felállt Országos
Örmény Önkormányzat első évét foglalja
össze évzáró lapszámunkban Akopján Nikogosz, az Országos Örmény Önkormányzat elnöke.
Arménia: Eltelt az első év, hogyan értékeli ezt a különleges időszakot?
Akopján Nikogosz: Egy évvel ezelőtt éppen arról beszéltünk, hogy milyen történelmi előrelépés, hogy több, mint
két évtized után végre valódi összefogást sikerült elérni az
örmény közösségen belül. Az önös érdekeken felül emelkedett a felelősségérzet. Végül a választásokon beigazolódott, hogy ez az egyetlen helyes út és a választók is
ezt várják tőlünk. A sok munka és erőfeszítés meghozta
a gyümölcsét és tavaly novembertől már egy asztalnál ült
a vadonatúj képviselő testület és az önkormányzati munka eddig sosem tapasztalt formában kezdett működni.
Ez nagyon felemelő pillanat és hiszem, hogy nemzetiségi szinten ennek így is kell lennie. Hosszútávon, mert így
tudunk kulturális és minden más, közösségünk számára
fontos területen is a leghatékonyabbak lenni.
Arménia: A korábbi évek működésképtelensége azért
nem járt következmények nélkül.
Akopján Nikogosz: Ez volt az üröm az örömben. Fel voltunk készülve rá, hogy a választások után nemcsak a lehetőségekkel találjuk szembe magunkat, hanem azzal az
akkor még csak sejthető probléma halmazzal is, amit a
korábbi Országos Örmény Önkormányzat hivatala az évek
alatt felhalmozott. Ez a 2019-es évben a teljes leálláshoz
vezetett, amitől nem csak az önkormányzat, de a fenntartásában álló intézmények is károkat szenvedtek. 2020-tól
minden újraindítottunk, kijavítottuk a hibákat, felállítottunk
egy teljesen új, működőképes hivatali rendszert és szigorúan odafigyelünk, hogy ne ismétlődhessen meg a korábbi
állapot. Az Miniszterelnöki Hivatal Nemzetiségi Főosztály
kormányzati oldalról sok segítséget nyújtott ebben a folyamatban, hiszen alapvető érdeke minden szereplőnek, hogy

rendbe hozhassuk a működést akadályozó
dolgokat. Így is nap, mint nap újabb és újabb,
sok évvel ezelőtti időszakból örökölt nehézséggel kell szembenéznünk, még mindig
esnek ki csontvázak a szekrényből. Az önkormányzatiság természetéből fakad, hogy
jogutódként működik a szervezet, tehát kiradírozni a múltat, nem lehet. Rendbe hozni
viszont kötelességünk.
Arménia: A nehézségek ellenére mégis
aktív és látványos év van az önkormányzat mögött.
Akopján Nikogosz: A körülmények idén a
legkevésbé sem nevezhetőek ideálisnak. A
koronavírus teljesen felforgatta a nemzetiségi közösségek életét is. Mindezek ellenére a teljes képviselő testülettel, intézményeinkkel és támogató segítőinkkel
erőn felül teljesítve nagyon szép programot tudtunk megvalósítani. A szigorú karantén időszakok közötti, lélegzetvételnyi szünetet használtuk ki arra, hogy megvalósítsuk szinte
minden tervezett rendezvényünket, aminek teljes összefoglalóját az Arménia újságban is olvashatja a közönség.
Első lépésként újra megnyitottuk és működik az Országos
Örmény Önkormányzat irodája és hivatala, ami évekig zárva
volt még a képviselők előtt is. Büszkék vagyunk arra, hogy
megvalósulhatott az örmény gyerektábor júliusban és augusztusban. Bővülhetett intézményeink köre is az Erdélyi
Örmény Kulturális Központtal, aminek megalakulása igazi
mérföldkő. Már hagyományosnak számító, nagy nyári családi rendezvényünket, az Örmény Családi Pikniket is nagy
sikerrel rendeztük meg, de sorolhatnám hivatalos színházunk, az Urartu Színház előadásait, amik idén nemcsak élőben, hanem online platformon is zajlottak, a Semmelweis
utcai Kulturális Központ felújítását és újjászületését, vagy
jótékonysági rendezvényeinket, mely során intézményeink
és a teljes magyarországi örmény közösség megmozdult.
Szeretnénk ezt a sikeres munkát folytatni a jövőben is, bevonva a közösséget, hiszen ez az egész a saját ügyünk, minden dimenziójával és vetületével. Együtt kell cselekednünk,
mikor a bejrúti robbanás örmény károsultjait, vagy az arcahi
háborútól szenvedőket kell segíteni. Együtt van esélyünk
megőrizni hitünket, önazonosságunkat és megélni örmény
identitásunkat, melynek az összetartozás az egyik legfontosabb alapja. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik ebben a néha sziszifuszinak tűnő munkában értékteremtő módon részt vesznek. Ezúton kívánok mindenkinek
áldott Karácsonyt és egy sokkal sikeresebb és boldogabb
Újévet, rajtunk is fog múlni.
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A zene sodrásában
Interjú Gayane Jaghatspanyan zongoraművésszel

Gayane Jaghatspanyan neve évtizedek óta ismerősen
cseng hazánkban a zeneértők körében. Az örmény származású zongora művésznő még a szovjet időkben, a
nyolcvanas évek elején járt először Magyarországon és
talán ő se hitte az első ferihegyi landoláskor, hogy alig egy
évtized múlva végleg hozzánk költözik. Ehhez persze kellettek a történelem kiismerhetetlen és váratlan fordulatai.
Novemberben az azeri agressziót követő tragikus háborút
kísérő humanitárius katasztrófa miatt életre hívott jótékonysági koncert kapcsán készítettünk vele interjút.
– Művésznő, hogyan emlékszik vissza az érkezésre.
Milyen érzések kavarogtak Önben, amikor elhagyta addigi hazáját Örményországot?
– Gayane Jaghatspanyan: Magyarország nem volt
ismeretlen számomra, hiszen már nyolcvanhárom óta
rendszeresen koncerteztem. Elsőként Láng István, magyar zeneszerző egyik darabjával, magyar közönség
előtt. Egy év múlva már egy zenei nemzetközi díjat nyertem. A nyolcvanas években szinte állandóan úton voltam.
Kijev, Moszkva, Tbiliszi, a Baltikum, Japán, a fél világot
bejártam. Később, a kilencvenes évek elején Örményországban az előadó művészet területén borzalmasan
nehéz időszak következett be. Az egész ország súlyos
gazdasági gondokkal küzdött. Nem lehetett tanítani, nem
nagyon volt fellépési lehetőség. 1993-ban ideiglenes
meghívással dolgozni hívtak Budapestre, én pedig nagyon szívesen jöttem, úgy is, hogy tudtam, egyelőre nem
térek vissza Örményországba. Az első pillanattól kezdve
szerettem Budapestet és az összes magyarországi várost, ahol megfordultam.

– Nem lehetett könnyű hátrahagyni a családot, kitől
kellett megválni?
– Három lány testvéremtől. Kettő közülük szintén zenész,
egyikük pedig, aki ugyancsak zenei pályán indult, hirtelen
váltott és végül is orvos lett belőle. Nehéz, volt a hátam
mögött hagyni őket, hiszen akkor még elég bizonytalan
volt a kapcsolattartás. Nem volt internet, telefonálni ritkán
lehetett, a postai levél pedig hetekig utazott, mire odaért. Ma szinte naponta elérjük egymást. Az egyik zenész
testvérem közben Németországba költözött, azóta sokkal
gyakrabban és rendszeresebben találkozhatunk.
– Honnan a család zenei irányultsága?
– Mérnökök voltak, de nagyon szerették a zenét, így
zenei iskolába írattak. Később sikerült beszerezni egy
Stainway zongorát, amin már otthon is tudtam gyakorolni. Örményországban akkor és most is nagyon jó volt a
zenei képzés. Ez szerte a Szovjetúnióban hagyományosan így alakult. Szentpétervári, moszkvai professzorok
tanítottak, és az orosz zenei iskola nagy hatással volt Örményországra is.
– Az érkezést követően, hogyan alakult a művészi pálya Magyarországon?
– Nagyon zsúfolt időszak volt. Még igazából honvágyra
sem jutott időm. Folyamatosan fellépéseim voltak, díjakat nyertem, miközben a magyar nyelvet egyáltalán nem
beszéltem. Kezdetben inkább kísértem és tanítottam.
Négy hosszúnak tűnő év kellett, míg valahogy elboldogultam a nyelvvel és kicsit jobban beszéltem már. Saját
zongorám ugyanakkor még nem volt, de az egykori Szovjet Ház igazgatója felajánlotta, hogy ott gyakorolhatok, ha
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időnként fellépek az ottani közönség előtt. Később sikerült hozzájutnom egy használt, jó állapotú zongorához.
– Azt tudta, hogy Magyarországon élnek örmények,
akik évszázadokkal korábban származtak el?
– Érdekes, hogy, amikor érdeklődtem erről, még Láng
István is azt mondta, hogy Magyarországon nincsenek
örmények. Ez furcsa volt, hiszen tudtam, hogy örmények
mindenhol élnek a világon. Aztán idővel kiderült, hogy
itt is szépszámú diaszpóra létezik. Már a kezdeti időben megismertem Avanesian Alexet, aki Jerevánban járt
egyetemre és nagyon jól beszél örményül, aztán sorban a
többieket is. Garaguly Istvánnak különösen hálás vagyok.
Ő nagyon sokat segített a beilleszkedésben. Már évek
óta éltem Magyarországon, amikor megtörtént a romantikus találkozás a leendő férjemmel, akivel az imponáló
kitartásának köszönhetően hamarosan a összeházasodtunk és a József körútra költöztünk. Ő nem örmény származású, félig magyar, félig német. Szép házasságunk és
művészi értelemben is gazdag, tartalmas életünk volt
együtt. Sajnos a férjem tavaly december 31-én elhunyt,
így most már egyedül élek.
– 2020 az előadóművészek számára nem várt nehézségeket hozott.
– Nagyon szeretném már ezt az egészet a hátam mögött tudni, de ezzel mindenki így van. Sajnos a járványhelyzet nemcsak művészként érint, hanem időskorúként
is. A fellépések és zenei rendezvények leálltak, a tanítást
már abbahagytam. Magánórákat adok, de azok is most
szünetelnek.
Örmény vonatkozásban is szívszorító a helyzet, a közelmúltban lezajlott háború és következményei okoznak
fájdalmat és szenvedést.
Ez tragikus helyzet, sokkal jobban elkeserít minket örményeket, mint bármilyen más nehézség. A karabahi
háború, fiatal fiaink és ősi örmény földjeink elvesztése nagyon nagy szomorúság és gyász a szívünkben. A
mostanra kialakult helyzet katasztrofális, ráadásul már
nem nagyon lehet tisztán látni, hogy miért történt így,
ahogy történt. Bárhogy is, nekünk most egyetlen kötelességünk van, segíteni a saját eszközeinkkel azokon,
akik a háború miatt borzalmas nehéz helyzetbe kerültek,
elvesztették otthonaikat, megélhetésüket, vagy megsérültek és most a jelenlegi állapotok miatt a gyógyulásuk
is veszélybe került. Ezért csatlakoztunk első hívásra Karine Babajanyan-nal együtt ahhoz a jótékonysági zenei
sorozathoz, aminek bevételeit Arcah megsegítésére
fordítja a hazai örmény közösség az Örmény Kultúráért
Alapítvánnyal. A nyilvánosnak tervezett koncert végül is
a szigorítások miatt online előadásban, tíz tételben kerül
a közönség elé, a magyarországi örmény közösségi oldalakon. Ezeken a felületeken az adomány mikéntjéről is
lehet tájékozódni, és bíztatok is mindenkit, hogy erejéhez
képest segítsen, mert nagyon nagy szükség van gyógyszerekre, felszerelésekre, egészségügyi eszközökre.

VERSSZínház és Örmény
mesék – bezárt napokra

A márciusi karantén időszak napjaiban láthattuk először az Urartu Örmény Színház Versszínház című
online előadásait. December első napjaiban Kovács
Olga, Sörös Miklós és Tóth András tolmácsolásában öt
költő tíz új költeményévell és néhány örmény mesével
gazdagodott a program, melynek rögzítésére a járványügyi helyzetben szintén bezárni kényszerült világhírű
Houdini Múzeum kisszínpadán került sor. A meséket
már decemberben, az adventi időszakban láthatja a
közönség, ráadásul most igazi karácsonyi ajándékként
mesekönyv formátumban is elérhető a gyűjtemény.
Kapható a Libri könyvesboltokban és a Kornétás Kiadónál.
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Határon átnyúló magyar-örmény életutak
Beszélgetőpartnerem: Dr. Teplán Attila – magyar-örmény
kettős állampolgár, aki nem mellesleg a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság magyar osztályának vezetője
Teplán Attilával, mint kellemes és jókedélyű interjú alanyommal, a vírushelyzetre és a külföldi munkavégzésére
tekintettel, telefonon tudtam kapcsolatba lépni.
Egy közös barátunktól kaptam meg az elérhetőségét,
aki elmesélte, hogy Attila felmenői között vannak örmények, és ő talán az egyik első olyan magyar, aki saját kérelmére, idén szeptembertől örmény állampolgárnak is
mondhatja magát, és emellett munkája sem hétköznapi.
Dr. Teplán Attila Budapesten született és eredetileg orvosnak készült, de már a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem gyakorlati órái alkalmával arra a gondolatra jutott, hogy talán nem ez a legmegfelelőbb hivatás a számára, és menet közben beiratkozott az ELTE Jogi karára is.
1990-ben kapta meg az orvosi oklevelét, majd nem sokkal
később a jogi diplomáját is. Ezután pályázott a Strasbourgi
Emberi Jogi Bíróság Hivatalának jogászi állására, amely
munkakört 1996-tól kezdve látja el folyamatosan.
Mondhatni a kezdetektől fogva készíti elő az ügyeket és
írja az ítélet-tervezeteket az éppen aktuális magyar bíró
LUKÁCS IRMA,
A DÉDNAGYMAMA

mellett angol nyelven. Ami sokszor jelent kihívást, hiszen az 50-es évek elején elfogadott Emberi Jogi Egyezménynek a mai kor követelményeihez igazítása, tágan
értelmezése is a Bíróság feladatai közé tartozik, mert az
eredeti elvek mentén, de teljesen új, akkor még nem létező tényállásokra is kell értelmezni az Egyezményt, ilyen
fajsúlyos témák pl. eutanázia, abortusz, internet stb.
2001-ig egyedül volt állandó honos személyként kint a
Bíróságon, aki a magyar jogi vonatkozású ügyekben, és
a magyar panaszostól érkező ügyekben működik közre.
Tulajdonképpen az itthon a híradásokba kerülő összes
strasbourgi ügy átment a keze alatt.
Elmondása szerint a kétezres évek elején még jóformán csak idős urakból állt a bíróság, míg manapság már
egyértelműen a fiatalabb generációé a főszerep és a nőiférfi arány is kiegyenlítettnek mondható. Az évek folyamán az Attila által vezetett magyar jogi osztály is 6-7 főre
növekedett.
A korai időszakban az megnehezítette a kinti életet és
az otthoniakkal való kapcsolattartást, hogy még nem volt
email-kapcsolat, internet, mobiltelefon, nem volt fapados
járat sem, sőt még az EU-ban sem voltunk, a határokon
útlevél-ellenőrzés és pénzváltás volt a rutin. Azóta Európa szerencsére összezsugorodott! Igaz, most a járványhelyzet nehezíti az utazást, de normál körülmények között
2-3 hetente jár haza, Magyarországra, így az elszakadás
sosem jelentett gondot. Elmondása szerint magyarnak
érzi magát kint is, franciaként nem integrálódott, és ez
nem is célja, Franciaország újabb és újabb tájait inkább
utazó külföldiként fedezi fel. Ezzel párhuzamosan az évek
alatt számos emberi jogi képzés oktatójaként járta a világot, különösen afrikai egyetemeken tartott előadásokat,
ahol a tapasztalatcsere volt a fő szempont.
De térjünk rá az örmény vonalra, hiszen talán ez érdekli
a Kedves Olvasót a legjobban!
Attila olyan magyar családban nőtt fel, ahol szóbeszéd
tárgya volt, hogy anyai dédnagymamája, leánykori nevén
Lukács Irma, örmény származású. Azt is tudták, hogy a
család ezen része, a vizmai Lukács család eredetileg az
erdélyi Erzsébetvárosból származott. Az örmény származást a nagymama számon tartotta, de inkább csak
sokszor emlegette, a család azonban nem feltétlenül az
örmény szokások körül élte a mindennapjait.
Egy nap azonban kezébe került a Gudenus-könyv, aminek
tanulmányozása során kiderült, hogy ezen az anyai ágon
egészen 1762-ig fel tudja vezetni a családfáját az akkor nemesített erdélyi örmény Lukács család vonalán. A család
egyik legnevesebb – oldalági – tagja volt egyébként az a
Lukács László, aki 1912-13-ban rövid ideig Magyarország
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Miniszterelnöke volt. Attila belevetette magát a magyarörmény genealógiába. A Szongott-féle gyűjtemény segítette
a továbbiakban leginkább, amiből kiderült, hogy a Lukács
család eredeti örmény neve Luszig illetve Luszigián volt. A
névvel úgymond nem várt családi kincsre bukkant, ami az
örmény identitását is bontogatni kezdte.
Ahogy egyre inkább jutott előre a családi történetben,
úgy színesedett a saját története is.
Egy 2019-es örményországi utazás nyomán tudatosult
benne, hogy az igazolt örmény leszármazás állampolgárságra is alapot adhat, kicsit a határon túli magyarokéhoz hasonló módon.

ATTILA ÉS ÉDESANYJA, KATALIN

Egyre erősödött benne a jogászi, szakmai kíváncsiság,
tényleg lehetséges-e ez, és ha igen, hogyan lehet a dolog
végére járni? Így hát jereváni ügyvédektől megérdeklődte az állampolgársági kérelem pontos menetét, hogy mit
hogyan kell igazolni, hiszen örmény keresztlevéllel már
hosszú ideje nem rendelkezett a család. Ezt követte a sok
utánajárás, és hosszas előkészítő munka, a dokumentumok hiteles fordítása, aposztilláltatása – az eljárás meglehetősen bürokratikus! Tavaly szeptemberre aztán öszszeállt az anyag, és Attila beadta a kérelmet személyesen,
Jerevánban. Szokatlan érzés volt az OVIR névre hallgató
hivatal folyosóján sorban állnia libanoni, ukrajnai, grúziai,
szíriai örmények között – az világos volt, hogy sok magyar
folyamodóval még nem volt dolguk az ügyintézőknek… Fél
év alatt elbírálták a kérelmét, és idén márciusban, pont a
vírushelyzet kihirdetésekor meg is kapta a levelet, melyben
arról tájékoztatták, hogy örmény állampolgárságot kapott!
Minthogy erre egyenes leszármazási úton került sor, így
állampolgársági vizsgát és nyelvismeretet nem kívántak
meg a jereváni hatóságok, az okiratok átvételéhez és a
procedúra jogerőssé válásához azonban újabb személyes
megjelenésre volt szükség. Hátráltató tényező volt, hogy
pont addigra lezárták a határokat a vírus miatt.
Azonban ahogy tudott, utazott (ami távolról sem volt
egyszerű, hiszen Európa felől gyakorlatilag a forrongó

DR. TEPLÁN ATTILA
Minszken keresztül vezetett az egyetlen működő jereváni repülőjárat!), és idén szeptember első napjaiban kézbe
vette örmény útlevelét és személyi igazolványát. Ez felemelő pillanat volt számára. „Büszkeséggel töltött el, hogy
a családi emlékezet kézzel foghatóvá vált, hogy nem
hagytam veszni a múltat, és e mellett egy ősi néphez tartozónak is mondhatom magamat, immár hivatalosan is.”
A legutóbbi út során már nemcsak látogató volt, hanem
– ha elsőre furcsa is ezt így kimondani – második hazájába is érkezett. Alig várja, hogy ismét mehessen, és
Jereván meg a Szeváni-tó környéke után felfedezze az
ország távolabbi vidékeit is.
„Ha azt kérdezik tőlem, mit jelent számomra az örménység, még gondolkodnom kell a pontos válaszon, hiszen
csak a közelmúltban történt a dolog: egyelőre jogi kötelék
fűz az országhoz, amit azonban minden újabb ottléttel
jobban a magaménak fogok érezni. Nagyon rossz érzés
volt például néhány héttel visszaérkezésem után a harcokról szóló híreket olvasni. Ennek kapcsán az örmény
kollégákkal is szorosabb lett a kapcsolatom Strasbourgban. Mindeközben magyar-örmény kettős állampolgárként az önazonosságomból nem kell feladnom semmit,
hogy örménynek is érezzem magam. Regisztrált örmény
kisebbségi választóként, de persze ugyanolyan magyar
(is) maradtam, mint voltam.”
A három eddigi utazás során Jereván kifejezetten kedves helye lett: vonzó modern nagyváros, amit kaukázusi egzotikum, posztszovjet retró és mediterrán életöröm
színesít. Némelyik belvárosi utcája nyugodtan lehetne
a Terézvárosban is, öreg fák alatt teraszos vendéglők,
kávézók, lounge-ok, a forgalomban pedig negyvenéves
Volgák araszolnak vadonatúj Ferrarik mellett. A jerevániak nyitottak, barátságosak, sokan tudnak angolul, szóval
az oda utazónak nincs nehéz dolga. Finom ételekben főleg nincs hiány, az örmény barbecue, a khorovác felülmúlhatatlan, a minden formában felbukkanó gránátalma
egyenesen függőséghez vezet! Az Ararát látványa a naplementében pedig meghatározó élménnyé vált számára,
amit a Kaszkád monumentális lépcsőiről újra és újra meg
kell nézni és át kell érezni.
- hun Dr. Hun Eszter
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Örményország Kovács Bea szemével

2019. szeptemberében, Örményország függetlenségének
28. évfordulójára rendezett megemlékezés keretein belül
nyílt meg az ”Agóra” Veszprém Kulturális Központban
Kovács Bea Örményországi anyagából összeállított
fotókiállítás. Bea az idén elnyerte a 38. Magyar Sajtófotó
Pályázat „Mindennapi élet-sorozat” kategóriájának
első díját, és a legjobb emberközpontú dokumentarista
fotográfiáért járó André Kertész Nagydíjat. Mi
felkértük Bea Kovácsot, hogy beszéljen a fotóiról és az
örményországi utazásáról és tapasztalatairól.

– Úgy tudom, hogy a fényképészet nem a fő foglalkozásod. Sokkal inkább hobbiként indult, amely aztán
lassan, de biztosan halad afelé, hogy teljes állásban
ezzel foglalkozz. Mesélnél erről kicsit?
– Igen, jól tudod, hobbiként indult a fényképezés. Kozmetikus az eredeti foglalkozásom, a mai napig félállásban egy szépségszalonban dolgozom. Jövőre lesz 30
éve, hogy kozmetikus vagyok, amit Magyarországon el
lehet érni ebben a szakmában azt többnyire elértem. Pár
évvel ezelőtt a kiégés jeleit tapasztaltam magamon. Azt,
hogy nem érzem elegendő impulzusnak, hogy hetente
hat napon át csak nőket szépítve, bezárva a négy fal közé
élem az életem, miközben annyi izgalmas dolog történik
odakint. Elhatároztam, hogy lecsökkentem a munkaidőmet heti három napra, hogy mással is tudjak foglalkozni.
Akkor találkoztam egy fotós tanfolyam hirdetésével, és
rögtön bele is vágtam. Aztán egyik tanfolyam követte a

másikat, minél többet tanultam, annál többet vágytam
tudni, annál inkább elvarázsolt a fotózás. Eleinte összekötöttem a sminkelést a portréfotózással, de éreztem, hogy
ez még mindig nagyon statikus valami, tovább kell, hogy
keressek. Aztán olyan tanárok révén,
mint Sopronyi Gyula és Bácsi Róbert
László fotográfusok, megismerkedhettem a dokumentarista fotózással,
ami teljesen elvarázsolt. Három évvel
ezelőtt megszereztem az alkalmazott fotográfus szakképesítést, majd
a Magyar Újságíró Szövetség iskolájában elvégeztem a fotóriporter képzést. Bár még megosztom magam
a két szakmám között, de remélem,
hogy eljön az a nap, amikor csak a
fényképészettel tudok foglalkozni.
– A világon sokan nem is tudják,
hogy van egy kis ország a Dél-Kaukázusban, Örményország. Többször
jártál már ott, tervezed is, hogy a jövőben visszatérsz. Honnan hallottál róla?
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– Pár éve eljutottam Grúziába, többször is. Amikor a
grúz utakra készültem és végig böngésztem az utazási
irodák kínálatában, hogy mégis mit érdemes megnézni,
feltűnt, hogy ajánlataikban, az útikönyvekben általában
együtt szerepel Grúzia és Örményország. Az irodák az
utóbbira mindig nagyon kevés időt hagyva, amit látva
és megtapasztalva az ország lehetőségeit, nem is értek.
De akkortájt nem volt semmilyen kapcsolatom Örményországgal, a bakancslistámon is csak valahol nagyon a
végén szerepelt. Tavaly nyáron mégis úgy hozta a sors,
hogy egy ismerősömnek egy konferencián kellett részt
vennie Jerevánban, és felhívott, hogy tartsak vele, nézzünk szét az országban. Más terv híján beleegyeztem, és
vettem egy repülőjegyet.
– Hogyan készültél az útra? Volt-e terved vagy bármilyen elképzelésed a megnézendő látnivalókkal kapcsolatban?
– Ez alkalommal az ismerősömre hagytam az útiterv
kidolgozását. Vettem persze térképet, útikönyvet, de nem
volt nagyon időm készülni. Aztán megérkezésem után
nem sokkal kiderült, hogy az ismerősömnek váratlanul
haza kell jönnie egy fontos munka miatt, így egy augusztusi forró nyári napon ott találtam magam Jereván utcáin
egyedül, minden terv nélkül. Csupán néhány örmény kontakt telefonszáma lapult a zsebembe, amit az Örmény
Önkormányzat egyik tagjától kaptam arra az esetre, ha
segítségre lenne szükségem. Végtelenül szerencsésnek
mondhatom magam, hogy az egyik telefonszám egy
olyan utazási iroda tulajdonosáé volt, aki hegyi túrákat
szervez és maga is fotózik. Amikor felhívtam, hogy szívesen kérném a tanácsát, hogy mégis merre induljak,
nagyon segítőkész volt, és olyan útitervet
állított nekem össze, amire minden dokumentarista fotós vágyik. Figyelembe vette azt az egyetlen kikötésem, hogy nem
akarok turistákat látni. Vagy csak nagyon
keveset. Fotósként az érdekelt főként,
hogy hogyan élnek az örmény emberek.
Sokkal inkább szerettem volna eljutni a
falvakba, családoknál megszállni, eljutni
a hegyekbe, pásztorokhoz, mint műemlékeket látogatni.
– Merre jártál, mit láttál Örményországban?
– Első utazásomkor éppen Vardavar
ünnepén voltam Jerevánban, így locsolkodókat fotózhattam a Parlament elött.
Persze nem sikerült szárazon megúszni
azt a napot. Jártam Garni-ban és Geghard-ban, a Kari-tónál az Aragats hegyen. Az odafelé vezető úton örmény
és jazidi pásztorokat látogattam meg,
a szárított kamilla csokor, amit ott kaptam, a mai napig megvan. Jártam Ta-

tev-ben, napfelkeltében örökíthettem meg a kolostort és
a legelőre tartó csordát. Egy kölyökkutya társaságában
hallgathattam a kolostorból kiszűrődő reggeli imádság
dallamát. Fantasztikus élmény volt! Eljutottam Sisian-ba
és a különleges hangulatú Carahunge-hoz, majd Gegharkunik-ba, egyik sofőröm családjához ebédre. Gavar-ban
sajtkészítést fotózhattam, Noratus temetőjében pedig
csodálatos kőkerszteket. Miután egy egész estét táncoltam egy 70-es születésnapon tovább utaztam Ayravank
kolostorához, Dilijan-ba,
Vanadzor-ba, a molokánok lakta Fioletovo-ba, az Alaverdi piacra, majd Tsaghkashat faluban. Későbbi útjaimon túráztam az Aragats-on, jártam Gyumriban, Ashotsk-ban, Ahnidzor falujában. Itt több napot túráztam is,
egy pásztor pedig még a lovát is oda adta, hogy ne kelljen
olyan sokat gyalogolnom.
– Van-e olyan lenyűgöző kulturális emlékmű vagy
hely, ahová szívesen visszatérnél?
– Fent a hegyekben, a természettel és a csenddel körbevéve fantasztikus volt. Azt bármikor megismételném.
Nagyon szeretek Tsaghkashatba menni, ott sok kedves
embert ismerek már. A gyerekekkel a mai napig időnként
üzeneteket váltunk angolul. Ellátogattam az iskolába is,
bemehettem az angol órára, és a 9 gyermek, akik ott tanulnak, nagy nyüzsögve vezettek körbe az iskolában. De
nagy hatással volt rám a Tsakhats Kar kolostora a kökörcsin mezővel és havas hegycsúcsokkal, Khor Virap az
Ararattal a háttérben, és persze nagyon szeretem Jereván hangulatát.
– Tudom, hogy a dokumentarista fotográfiából főként
a hosszútávú projektek kedveled. Akár hónapokon,
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éveken keresztül kísérsz figyelemmel egy témát, majd
15-20 jól megválasztott fotó és némi hozzátartozó szöveg segítségével meséled el a történetet. Van-e megkezdett vagy tervezett anyagod, amit szeretnél bemutatni Örményországból?
– Sok olyan témával találkoztam kint, amiről szívesen
készítenék anyagot a jövőben. Bár nem örmény téma, de
például nagyon érdekesnek találtam a molokánok közösségét, és szívesen készítenék róluk anyagot.
– Az örmény nép vendégszeretetéről, kitartásáról,
hitéről, vallásos természetéről és sok más tulajdonságáról ismert Mi az, ami téged leginkább megfogott az
emberekben?
– A közvetlenségük, a vendégszeretetük, a bizalom,
amivel fogadtak és beengedtek az otthonaikban.
– Örményország és az örmény emberek mostanában
nehéz időket élnek Követed a híreket, esetleg tartod a
kapcsolatot kint élő örményekkel?
– Igen, abszolút. Olvasom örmény ismerőseim posztjait
a közösségi médiában, igyekszem összeszedni a lehető
legtöbb információt az örmény és nemzetközi sajtóból,
és ha valamiről nem találok elég információt, akkor megkérdezem örmény ismerőseimet.
– Mit gondolsz, Örményország elég erős-e, hogy ezen
a válságon túljusson?

– Úgy érzem, hogy a történések jelentős része nem az
örmény embereken múlik, hanem a nagyhatalmak érdekein. Megható volt látni, ahogy az örmények összefogtak
a harcok kitörése után, úgy éreztem, hogy lenne mit tanulnunk tőlük. Nagyon szorítottam Örményországért és
az ott élőkért a háborús napokban, és drukkolok most
is, hogy sikerüljön a belső konfliktusokat rendezniük.
Csak remélni tudom, hogy Örményország nem fog olyan
menthetetlenül megosztottá válni, mint Magyarország.
– Üzensz-e valamit az örmény embereknek?
– Talán azt a kívánságomat tolmácsolhatom, hogy nagyon szeretnék ismét és hamarosan úgy sétálni Jereván
utcáin, hogy gondtalan, gyermekeikkel játszó családokkal vannak tele a parkok, vidám fiatalokkal a kávézók.
Sok borzalmat kellett az örményeknek átélniük ismét az
elmúlt hónapokban, sok a veszteség, a fájdalom, a jövő
nagyon bizonytalan. Kívánom, hogy megtalálják a békéjüket, valamilyen közös és mindenki által elfogadható
megoldást a mostani feszültség rendezésére, és egységben tudjanak a jövőre koncentrálni. Biztos vagyok benne,
hogy a világon nagyon sok ember kívánja ezt Örményországnak.
Armine Mnatsakanyan
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Ikonfestés és hivatal
Bemutatkozik Angyalföld Örmény Önkormányzata
Ermone Martaian Zabelt mindenki ismeri a magyarországi örmény közösségben és még azon is túl. Évek óta
működtető képzőművész szakkörét a Semmelweis utcai
Kulturális Központban. Üvegfestményei sokunk otthonában megtalálhatók. 2019-ben nagy fába vágta fejszéjét,
úgy döntött, hogy megméretteti magát a nemzetiségi
önkormányzati választásokon. A tizenharmadik kerületben indult remek szereplés után immár a kerület örmény
elnöke.
– Hogyan emlékszik az első önkormányzati napokra?
– Izgalmas volt, mert új emberként csöppentem bele.
Október 31-én volt az alakuló ülésünk. A kerületben korábban is működött örmény önkormányzat, így a helyieknek már talán ismerősek voltunk. A jelenlegi testületet
rajtam kívül Lázár István és Kabdebó jános alkotja. Szeretem az embereket, nyitott vagyok és ebben a szellemben végzem majd munkámat is, együttműködve mindenkivel, aki az örmény közösséget, vagy a nemzetiségi
érdekeket szeretné szolgálni.
– Hogyan fogadták az új testületet a kerületben és
hogy indult az eddig festmények között élő művész
önkormányzati munkája?
– Szeretetteljes fogadtatásban volt részünk. Szép irodánk van a Nemzetiségek Házában. A kerületi nagy önkormányzat sokat segít a munkánkban, de itt a tizenharmadik kerületben például nincs nemzetiségi referens
poszt, ahogy az a legtöbb önkormányzatban létezik. Sok
hivatali ügyet egyedül kell intéznem, megtanulnom és
megtapasztalnom. Nem könnyű ez egy olyan embernek,
aki a kultúra és a művészetek területéről jött. Az adminisztráció egy sokkal szárazabb, sokszor monoton munkát követel meg, oda kell figyelni, de folyton tanulok ezzel
is. Az elején nagy elánnal vetettük bele magunkat a munkába, munkatervet készítettünk, pályáztunk programokra
aztán a járványhelyzet és a vele járó karantén keresztbe
húzta a számításokat. A nőnapi programunkat, amit a
közönség már jól ismer a Semmelweis utcai központból
még éppen meg tudtuk tartani. Aztán jött a tavaszi leállás, ami ugye júniusig tartott. Amit lehetett, azt azért nyáron pótoltuk. Tartottunk festőtábort Zsennyén júliusban,
ahol örmény témájú képzőművészeti alkotások születtek.
Volt egy könyvbemutató turnénk Kolozsváron és nemcsak ott. Kis Lehel baptista lelkész és költő verseskötetét mutattuk be a szép városon kívül Szamosújváron és
Gyergyószentmiklóson is. Ez egy nagyon fontos munka
volt számomra, hiszen ez volt a legelső könyvillusztrátori
ténykedésem. Sokkal felszabadultabb munka, mint például az ikonfestés, ami szigorúan a kánont követi. Illuszt-

rátorként sokkal több ötletet megvalósíthattam, többet
mutathattam magamból. A találkozón interaktív beszélgetés zajlott, nagyon érdekes és szívélyes program volt.
– Nehéz év volt a 2020 az örmény közösség életében.
Itt most a fájdalmas Arcahi háborúra gondolok.
– Ez a magyarországi örmény közösség életén is nyomott hagyott. Nagy az elkeseredés és szomorúság, hiszen rengeteg az áldozat, a polgári lakosság humanitárius katasztrófát él a át a térségben. Sok magyarországi
örmény is érintett, hozzátartozói, családtagjai, ismerősei
vesztek oda, vagy szenvednek a háború körélményeitől.
A hazai örménység összefogott, megpróbál segítséget,
adományokat gyűjteni és azt eljuttatni a rászorulóknak.
Az Országos Örmény Önkormányzat és örmény szervezetek is szerveztek jótékonysági programokat, amihez mi
is hozzájárultunk.
– Mik a tervek az Önkormányzati munkában a jövőt
illetően?
– A kultúrát kombinálom, az identitásunk megőrzésében, hiszen erről a területről jövök és a nemzetiségi
önkormányzatoknak ez az elsődleges feladata: kultúra
közvetítés, hagyományőrzés, és minden, ami nemzetiségi értelemben ebből következik. A népszerű és bejáratott programjainkat szívesen tovább visszük, színes és
pezsgő kulturális életet szeretnénk itt a tizenharmadik
kerületben, együttműködünk az Országos Örmény Önkormányzattal és intézményeivel, a Kulturális Központtal
és a Színházzal is. Összefogunk más kerületekkel és örmény szervezetekkel is, hogy minél gazdagabb nemzetiségi életet varázsoljunk a kerületbe. Ezek a tervek, de
azon leszünk, hogy meg is valósítsuk őket.
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EMLÉKEZZÜNK!
Az örményországi földrengés harminckettedik évfordulóján
1988 december 7.-én már karácsony előtti hangulat volt
az örmény városokban és falvakban. A világon mindenütt megszokott várakozás és készülődés az ünnepre
ugyanúgy átszőtte már a napokat ott is, mint másutt. Az
üzletek kirakatai csillogtak, az emberek pedig mintha vidámabban jártak volna mindennapos ügyeik után. Már
nem sok hiányzott a délhez, amikor megrendült a világ.
Erősen mozgott a föld, a szekrényekben megcsendültek
a poharak, ahogy egymásnak ütődtek.
A jerevániak azonban nem aggódtak. Hozzászoktak
már ahhoz, hogy a Kaukázus térségében olykor-olykor
megmozdul a föld s nem történt mégsem semmi különös. Most azonban másképp volt. Az első, gyengébb
rengést követte a Richter skála szerinti 10-es erősségű
rengés, amely pusztító hatású volt.
Zokogás, és jajveszékelés rázta meg az örmény világot,
mindenütt romok hevertek, gonosz sírba zárva az embereket.
Egy szemtanú szerint olyan volt, mintha a házak elmozdultak volna a helyükről, majd visszabillentek, de némelyik hatalmas dörejjel omlott a földre, nyomában szűnni
nem akaró porfelhő és halál járt.
Jereván után Gjumri és Kirovakanból is érkeztek a segélykérő telefonok, s Szpitak is a természeti erők áldozatául esett. A romok között kétségbeesett emberek kutattak, tíz körmükkel vájva a köveket, miközben gyermekeik
nevét sikoltozták. Összeomlott az iskola, maga alá temetve több száz gyermeket, s ezrével feküdtek a halottak
a súlyos kövek alatt a földrengés sújtotta városokban. S
megindult a mentés. Katonák, és tűzoltók próbálták eltakarítani a romokat, és külföldről is sok százan érkeztek,
hogy segíthessenek. A károkat felmérni nem lehetett, a
borzalmak és szörnyűségek beleégtek a túlélők lelkébe,
gyászba öltöztek a városok. Árván maradt gyermekek

bolyongtak az utcákon, erőtlenül, már sírni sem tudtak.
Otthon nélkül maradt családok bújtak össze az épen maradt házak tövében, de még csak föl sem pillantottak rá,
- már nem érdekelte őket, mi lesz, ha egy újabb rengés
ezt az esetleges menedéket is szétzúzza?
A Magyar Vöröskereszt is ott volt Örményországban, és
segített, ahogyan tudott. A számtalan adomány lehetővé tette, hogy az árván, félárván maradt kicsiket, vagy az
otthontalanná vált családok gyermekeit – több százat –
legalább arra az időre, amíg a romeltakarítás, és az újjáépítés folyik.
És megérkezett a rémült, nagyon, de nagyon csöndes,
gyermekcsoport Magyarországra. A MALÉV gépei egy
éven keresztül havonta 150 gyermeket hoztak Magyarországra. Sokan várták őket – befogadó szülők tömege
várakozott türelmetlenül, hogy mielőbb biztonságos körülmények közé mentse a gyermekeket. Sokan voltak. A gyerekek három hónapig éltek a családoknál, akik túlságosan
is megszerették őket, s az akarták, hogy maradhassanak
végleg velük. Erre azonban nem volt lehetőség – Örményország hálás volt, hogy gondozták, és szerették kicsi polgáraikat, de a továbbiakban már úgy kívánták, térjenek
vissza a hazájukba, a családjukhoz – ha maradt túlélő.
Kép: Balabanian Hartioun
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Հարցազր յց Կարինե Բաբաջանյանի հետ
Մեր զր ցակիցն է հայ տաղանդավոր օպերային
երգչ հի Կարինե Բաբաջանյանը: Կարինեն սիրով
մասնակց մ է Հ նգարիայի Հայ Ինքնավար թյան
կողﬕց կազմակերպվող մշակ թային բոլոր
ﬕջոցառ ﬓերին: Այսօր էլ՝ Հայաստանի համար
այս ծանր ժամանակներ մ, Կարինե Բաբաջանյանը
և հռչակավոր դաշնակահար հի Գայանե
Ջրաղացպանյանը կազմակերպել են բարեգործական
օնլայն հաﬔրգ, որից ստացված ողջ հաս յթը
փոխանցվ մ է «Հայաստան» համահայկական
հիﬓադրաﬕն ։ Քանի որ թե՛ Հ նգարիայի հայերը,
թե՛ հ նգարացիները և թե՛ Հ նգարիայ մ ապրող
բազմաթիվ այլազգիներ հետաքրքրված են հայկական
մշակ թային ծրագրերով, մասնակց մ և սատար մ
են այսպիսի ﬕջոցառ ﬓեր կազմակերպել ն,
որոշեցինք հարցազր յց նենալ սիրելի երգչ հ
հետ իր կյանքի, սիրելի աշխատանքի, առաջիկայ մ
նախատեսվող ծրագրերի մասին և դրանք
ներկայացնել իր արվեստի երկրպագ ներին։

– Խնդր մ եմ, ﬕ քիչ պատﬔ՛ք Ձեր մասին , ﬕ՞ց
եք ժառանգել այս աստվածատ ր տաղանդը։
– Քանի որ կր մ եմ Բաբաջանյան ազգան նը, ինձ
հաճախ հարցն մ են, թե արդյոք բարեկամական
կապ նեմ ﬔծ կոմպոզիտոր Առնո Բաբաջանյանի
հետ: Ո՛չ, ես ընդաﬔնը կր մ եմ ն յն ազգան նը:
Ծնվել ﬔծացել եմ Հայաստան մ։ Երաժշտական
ընդ նակ թյ ններս և ճաշակս ժառանգել եմ իմ
հայրիկից: Նա շատ գեղեցիկ ձայն նի և ընտանեկան
ընկերական խնջ յքների սեղանի շ րջ ﬕնչև օրս էլ
երգ մ է և հիացն մ բոլորին:

– Ե՞րբ են արտահայտվել Ձեր երաժշտական
կարող թյ նները։
– Երբ դեռ 6 տարեկան էի, մայրս, նկատելով
երաժշտ թյան նկատմամբ իմ սերը, որոշեց
ինձ տանել երաժշտական դպրոց: Ընդ նվեցի
դաշնամ րի բաժին․ շիմ աշակերտ էի և ﬔծ
սիրով էի մասնակց մ պարապմ նքներին: Ես
անչափ երախտապարտ եմ մայրիկիս, ով օգնեց ինձ
ճիշտ կողﬓորոշվել, քանի որ հետո՝ ավելի հաս ն
տարիք մ, արդեն նենալով գիտելիքների ﬔծ
պաշար և երաժշտական կրթ թյ ն՝ կարողացա
իրականացնել նպատակներս երազանքներս:
– Որո՞նք են եղել Ձեր մասնագիտական առաջին
հաջող թյ նները։
-Իմ հաջող թյ նների շղթան հյ սվեց, երբ
Գերմանիայի Համբ րգ քաղաք մ ես մասնակցեցի
«Վոկալ» ﬕջազգային երաժշտական մրց յթին։ Այդ
մրց յթը ճակատագրական եղավ ինձ համար, քանի
որ դրանից անﬕջապես հետո հրավերներ ստացա՝
որպես ﬔնակատար հի աշխատել Գերմանիայի
օպերային տարբեր թատրոններ մ: Գերմանիայ մ
աշխատեցի բավական երկար ժամանակ, որն էլ սկիզբ
դրեց իմ աշխատանքային հետագա ձեռքբեր ﬓերին:
- Ինչպե՞ս ծախսեցիք Ձեր առաջին հոնորարը․
հիշո՞ւմ եք։
- Իհարկե, շատ լավ հիշ մ եմ․ առաջին հոնորարով
գնեցի ձայնագրման գործիք: Գնել էի հատ կ
նպատակով, որպեսզի կարողանայի ինձ ձայնագրել
և ստ գել իմ փորձերը, ել յթները․ այդպես
կատարելագործ մ էի իմ տաղանդը, աշխատ մ ինքս
ինձ վրա: Նաև կարողացա որոշակի գ մար հավաքել
, որպեսզի կարողանամ իրականացնել իմ վաղեﬕ
երազանքը, ﬔկնեմ Իտալիա և Միլան մ Հռոմ մ
մասնավոր դասեր ստանամ վարպետների մոտ և
սովորեմ բելկանտո երգեցող թյան գաղտնիքները:
- Դ ք ապրել եք տարբեր երկրներ մ և շատ եք
շրջագայել, ո՞ր երկիրն է Ձեզ համար ավելի հարազատ
եղել։
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- Ես, իսկապես, շատ երկրներ մ և տարբեր
քաղաքներ մ եմ եղել․ ինձ համար աﬔն ﬔկը յ րովի
գեղեցիկ և առանձնահատ կ է եղել: Այցելածս
քաղաքների ﬔջ, թերևս, աﬔնագեղեցիկը, իհարկե,
ծննդավայրիցս հետո, Իտալիայի Տոսկանա քաղաքն
էր: Իսկ շրջագայ թյ ններիցս աﬔնահիշարժանը
հաﬔրգն էր Վիեննայի օպերային թատրոն մ, որտեղ
հանդես եկա Տոսկայի դերերգով: Այժմ ես բնակվ մ եմ
Բ դապեշտ քաղաք մ, սակայն սրտով և հոգով ﬕշտ
իմ հայրենիք մ եմ: Հաճախ այցել մ եմ Հայաստան,
տեսակց մ ծնողներիս, հարազատներիս, ընկերներիս:
Առհասարակ Հայաստանի հետ կապված բազմաթիվ
գեղեցիկ հիշող թյ ններ տպավոր թյ ններ
նեմ, որոնցից աﬔնակարևորը իմ առաջին ել յթն
էր Արամ Խաչատրյանի անվան հաﬔրգասրահի ﬔծ
բեմ մ:
- Բոլորն էլ գիտեն, որ սփյ ռք մ ապրող հայերը
յ րահատ կ սիրով ջերմ թյամբ են վերաբերվ մ
մայր հայրենիքին․ դժվա՞ր է ապրել հայրենիքից հեռ ։
- Անշ շտ, բոլոր սփյ ռքահայերն էլ
առանձնահատ կ սեր են տած մ հայրենիքի
հանդեպ, և, իմ կարծիքով, ողբերգական վերջին

իրադարձ թյ նները կրկին ապաց ցեցին Սփյ ռքի
և Հայաստանի ﬕասնական թյ նը: Մենք տեսանք,
որ աշխարհի բոլոր հայերը թե´ ֆիզիկապես, թե´
հոգեպես և թե´ ֆինանսապես պատրաստ են աջակցել
հայրենիքին, որովհետև որտեղ էլ ﬔնք լինենք,
ﬕևն յնն է, ﬔր հայրենիքը՝ Հայաստանը, և ﬔր
ժողով րդը ﬕշտ էլ գտնվ մ են ﬔր շադր թյան,
հոգացող թյան, ﬔր բոլոր ծրագրերի կենտրոն մ:
- Հենց վերջին իրադարձ թյ ններն էլ պատճառ
դարձան, որ Դ ք Գայանե Ջրաղացպանյանի հետ
ﬕասին նախաձեռնեք այս բարեգործական ծրագիրը:
Արդյո՞ք այն շար նակական է լինել ։
- Դաշնակահար հի Գայանե Ջրաղացպանյանի հետ
ես սկսել եմ համագործակցել ﬔկ տարի առաջ, երբ
Բ դապեշտ մ ﬕասին կազմակերպեցինք Կոﬕտասի
ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հաﬔրգ: Համատեղ
աշխատանքը բավականին հաճելի էր հետաքրքիր,
որից հետո էլ սկսվեց ﬔր համագործակց թյ նը:
Պատերազﬕ ժամանակ ﬔնք, ինչպես աշխարհի
մշակ թային ոլորտի շատ գործիչներ, որոշեցինք
կազմակերպել բարեգործական հաﬔրգ և ստացված
հաս յթը փոխանցել «Հայաստան» համահայկական
հիﬓադրաﬕն: Մեր համատեղ ձայնագր թյ նները
արդեն հասանելի են համացանց մ: Հայրենիքին
օգնել ծրագիրը շար նակվել է․ շ տով
պատրաստ կլինի և նկնդիրներին կներկայացվի
ﬕ նոր երաժշտական ծրագիր, որն ընդգրկ մ
է հայ հռչակավոր կոմպոզիտորների սիրային
ռոմանսները: Սիրային ռոմանսներ նկնդրելը ﬔզ
շատ է անհրաժեշտ, քանի որ սերը և երաժշտ թյ նը
տիեզերական բ ժիչ հատկ թյ ններ նեն և կարող
են փոխել թե´ մարդ ն, թե´ աշխարհը:
- Իսկ ի՞նչ կցանկանայիք փոխել աշխարհ մ։
- Իմ երազած իդեալական աշխարհ մ տիր մ է
ﬕﬕայն բար թյ ն, խաղաղ թյ ն, մարդիկ անհոգ
են և սիրով հոգատար թյամբ են լցված ﬕմյանց
հանդեպ: Ես կ զենայի, որ իրական աշխարհը շատ
նման լիներ իմ երազանքին։
- Զր յցի ավարտին ի՞նչ կցանկանայիք մաղթել ﬔր
հայրենակիցներին։
- Մենք՝ հայերս, շատ զգացմ նքային ազգ ենք:
Այնքա՛ն հեշտ ենք տրվ մ էմոցիաներին, երբեﬓ էլ
շատ արագ ծայրահեղ թյ նների ﬔջ ենք ընկն մ։
Կարծ մ եմ՝ զգացմ նքայն թյ նն է, որ օգն մ
է ﬔզ ստեղծել համաշխարհային գնահատանքի
արժանի գործեր, որովհետև ﬔր արվեստ մ ﬔնք
անկեղծ ենք, պարզ խոհ ն: Բայց այսօր այս ծանր
իրավիճակ մ ժողով րդս ծայրահեղ թյ նների
ﬔջ է ընկել․ պետք է հավաքվել: Ես կոչ եմ ան մ
իմ սիրելի ժողովրդին համախմբվել, ﬕ բռ նցք
դառնալ, որպեսզի կարողանանք ազգովի դիմադրել,
հաղթահարել այս դժվար պատասխանատ
ժամանակաշրջանը և կրկին վերածնվել:
Արﬕնե Մնացականյան
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Adventi Zenei Agapé
az Orlay utcai templomban
Szongoth Anikó és Gábor az első Karácsonyi Zenei Agapét 12 évvel ezelőtt szervezték a budapesti Orlay utcai
örmény katolikus templomban. Eleinte a több mint 100
darabos karácsonyi CD gyűjteményük anyagából válogatták össze a műsorra kerülő zeneszámokat, minden
évben más-más koncepció szerint. Később videoklipeket
is vetítettek, az utóbbi két esztendőben pedig már élő karácsonyi műsorral, mégpedig Pomázi Zoltán, a Bojtorján
együttes alapítójának műsorával készültek az örmények
lélekben a karácsonyra.
Az idei év járvány időszaka ennek a régi hagyománynak
is rendhagyó megvalósulását hozta. Az ez évi karácsonyi
koncert néhány nappal korábban rögzített változata december 20-án délután került levetítésre a templomban,
az örmény szentmisét követően, illetve ezzel párhuzamosan bemutatásra került az online szentmise közvetítés végén az interneten, mégpedig az Erdélyi Örmény
Kulturális Központ (EÖKK) Youtube csatornáján, ahol a
továbbiakban is elérhető a koncert rögzített változata.
Pomázi Zoltán és zenekara gyermekkorunk téli, karácsonyi dallamait hozta el az örmény templom falai közé, ifjúságunk hangzásvilágával, a Bojtorján eltéveszthetetlen
zenei stílusában.

Nagyszerű élmény volt hallani és bár csak online, de
látni is ezt az idei karácsonyi koncertet, amely ezeken
a borongós, szürke adventi napokon is segített lélekben
készülni karácsony vidám, békés, szent ünnepére. Köszönet a művészeknek és a szervezőknek egyaránt az
élményért.
Fabók Dávid
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Szongott Kristóf Díjak 2020
1999 óta, minden évben volt és van kinek megköszönni,
hogy sokszor erőn felül, szabad időből, energiából az
örménységért, az erdélyi örménységért tesz nagyot,
sokat, rendszeresen és jól. Az idei, elképesztő és nehéz
esztendőben is elérkezett az a pillanat, hogy a Szongott
Kristóf Díjak átadásra kerüljenek, megköszönve
mindazt, amitől mindannyian többek lehetünk. Idén
is, bármilyen nehéz is volt. A díjjal megköszönünk
kitartást, munkát, örömet és nehézséget, barátságot és
tettrekészséget. Álljanak itt a díjazottak laudációi és a
köszönet szavai.

Nuridsány Zoltánné – Mimi
a XV. kerületi Örmény Önkormányzat elnöke
Budapesten született 1936-ban. Vegyészként dolgozott
közel 50 évig az MTA Biokémiai Enzimológiai Intézetében. Édesapja felmenői Felvidékről, édesanyja Erdélyből
származik. Anyai ágon örmény eredet is megtalálható a
családban.
Néhai férje Nuridsány Zoltán festőművész apai ágon
örmény, anyai ágon székely, 1925-ben Marosvásárhelyen született. Műteremlakásuk 1959-től a magyar, magyar-örmény, örmény művészek találkozó helye, szellemi
műhelye volt. Egy gyermeke és két unokája viszi tovább
az örmény származástudatot.
1998-tól a Budapest XV. kerületi- és több cikluson
keresztül az Országos Örmény Önkormányzatnak is
képviselője. A kezdetek óta eredményesen és sikeresen

dolgozik a magyar-örmény, az örmény kultúra megismertetése, bemutatása és megőrzése területén, különösen kiállítások szervezésével, emléknapok megünneplésével, valamint az örmény katolikus templom és
hitélet megsegítésével. Kapcsolatokat épített ki a hazai,
az erdélyi örmény közösségekkel és az őshazaiakkal
egyaránt.
Eddigi 22 éves értékmentő, küldetése és sikeres munkája eredményeként a XV. kerületi Önkormányzat 2016.
március 15-én a Rákospalota Pestújhely Újpalota érdeméremmel tüntette ki a kerületben és az örmény közösségben végzett munkája jutalmaként „Akire büszkék lehetünk” címzéssel. A Fővárosi Örmény Önkormányzattól
2017-ben Örmény Örökségért ANI TRDAT Emlékérmet
kapott.
A Szongott Kristóf Díj átadása 2020. december 9-én.
(Fotó: Balogh Jenő)

Zárugné Tancsin Katalin
a Zuglói Örmény Önkormányzat elnöke
Mérlegképes könyvelő, mérnök. 1944. június 20-án Budapesten született. Röviddel a gimnáziumi érettségi után
1963-ban a Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező
Irodájában kezdett el dolgozni, műszaki rajzolóként. A
gépgyártástechnológiai diplomáját esti egyetemen, majd
főiskolán szerezte meg. A KGYV-nél már, mint mérnök helyezkedett el. A megszűnőben lévő gyárból a PKS Kft-hez
került vevőszolgálati előadóként az NDK-beli kapcsolatok
gazdájaként. A rendszerváltást követően nyugdíjazásáig az ANZI BT-ben, családi vállalkozásukban dolgozott.
2004-ben mérlegképes könyvelői diplomát szerzett.
1977-ben kötött házasságot Zárug Bélával, akinek
édesapja erdélyi örmény származású volt. Családjuk is
az 1700-as évek végén telepedett meg Erdély déli részén.
Sűrűn látogattak Csíkszeredába, Gyergyószentmiklósra
a családhoz. Gyermekeik Ildikó 1978, Béla 1979 és Anna
Zita 1985-ben születtek. Mivel a férje fontosnak tartotta
és ápolta örmény származását, az Orlay utcai örmény
katolikus templomba jártak szentmisére, a gyermekeik is
örmény katolikusnak lettek keresztelve.
1994-ben a kisebbségi önkormányzatiság első választása előtt kaptak felkérést, hogy vegyenek részt a választásokon, majd férjével együtt mindketten mandátumot
is szereztek a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzatban, férje elnöklete alatt. Az évek során mandátumot
szereztek még a Fővárosi- és az Országos Örmény Önkormányzatban is. Az első adandó alkalommal végigjárták Erdélyben az örmények lakta településeket. A Zuglói
Örmény Önkormányzat Testvérvárosi megállapodást kö-
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tött Csíkszereda és Csíkszépvíz Polgármesteri Hivatalával. Ennek révén 1995-ben kezdték el Csíkszépvízen az
örmény családok találkozóját, melyet azóta minden évben megszerveztek. Többször meghívták a testvérvárosi
képviselőket a zuglói Világosító Szent Gergely rendezvé-

Կ գան

կերթան

Ձախորդ օրերը ձմռան նման կ գան կերթան,
Վհատել չէ, վերջ կ նենան, կ գան կերթան.
Դառն ցավերը մարդ վերա չեն ﬓա երկար,
Որպես հաճախորդ շարվեշարան կ գան
կերթան։
Փորձանք, հալածանք և նեղ թյ ն ազգերի գլխից
Ինչպես ճանապարհի քարավան կ գան կերթան,
Աշխարհը բ րաստան է հատ կ, մարդիկը ծաղիկ,
Ո՜րքան ման շակ, վարդ բալասան կ գան
կերթան։

nyükre, több alkalommal szeredai, szépvízi
és gyergyói gyermekeket üdültettek hazánk
területén.
Férje hirtelen halála után a Zuglói Örmény
Önkormányzat elnökévé választották, amely
tisztséget 2011 óta látja el. Nagy szorgalommal ápolja és építi a zuglói örmény
közösséget rendszeresen megrendezett
rendezvényeivel, amelyek a sokszínű örmény kultúránk és hagyományaink egy-egy
szeletét mutatják be prózai-, zenei kulturális műsorokkal, kiállításokkal, több kiadott
könyvvel. A találkozók végén a mindig finom
falatok is megemlítendők, különösen az örmény ízek. Az erdélyi örmény katolikus egyházi búcsúk (Szamosújvár, Gyergyószentmiklós), a szépvizi rendezvénysorozatok és
családi találkozók csoportos látogatását
hosszú évek óta szervezi és rendezi, ahol
erdélyi és anyaországi rokonok együtt vehetnek részt.
Rendszeresen támogatja az Erdélyi Örmény Gyökerek
Füzetek megjelenését is, ezzel is erősítve az örmény közösség, „a nagy család” együvé tartozását itthon és Erdélyben egyaránt.

DZSIVANI:
Jönnek és tovatűnnek
Tél-komor, baljós napok jönnek és tovatűnnek,
Ne csüggedjetek, ahogy jönnek, majd tovatűnnek:
A gyötrő kínok sem tépik a szívet örökké,
Mint a vásári népek, jönnek és tovatűnnek.
Szenvedés, csapás, barbár ellenség pusztítása,

Karavánokként, sorban jönnek és tovatűnnek:
E világ csodakert és benne virág az ember,
Mennyi balzsamfű, rózsa, jönnek és tovatűnnek.

Ոչ ժեղը թող պարծենա, ոչ տկարը տխրի,
Փոփոխակի անցքեր զանազան կ գան կերթան,
Արևը առանց վախենալ ցայտ մ է լ յսը,
Ամպերը դեպի աղոթարան կ գան կերթան։

Gyönge, ne törj meg, és hatalmas, vesd le gőgöd,
Egyformán ontja fényét a Nap mindannyiunkra,
Keletre húzó felhők jönnek és tovatűnnek.
Művelt fiait jó Földanyánk növeszti naggyá,

Երկիրը սյալ զավակին է փայփայ մ մոր պես,
Անկիրթ ցեղերը թափառական կ գան կերթան.
Աշխարհը հյ րանոց է, Ջիվան, մարդիկը հյ ր են,
Այսպես է կանոնը բնական, կ գան կերթան։

Kóborló, nomád népek jönnek és tovatűnnek.
E világ szállójában vendég csak minden ember.
Dzsivan, ősi törvény: jönnek és tovatűnnek.
Kerék Imre fordítása

24 ARMYNIA

Örmény Kalendárium
– Visszatekintés 2020-ra
2020, ha nem is feltétlenül pozitív kicsengéssel, mégis
felejthetetlen évként őrzi meg magát emlékezetünkben. Számoljuk a napokat, hogy végre magunk
mögött tudjuk ezt a páratlanul nehéz időszakot, ami
mindent megváltoztatott körülöttünk. Az alábbiakban összefoglaljuk, mi minden történt közösségünkben ebben a különleges esztendőben, amely sokat
tanított, de legalább ennyi szomorúságot is okozott
nekünk. Visszatekintve mégis az tűnik fel leginkább,
milyen gazdag és színes év volt 2020 is az örmény
közösség életében és milyen fontos és értékes dolog
az összetartozás.
Vízkereszti szentmise az Orlay utcában
Január 12-én, vízkereszt napján az Orlay utcai Örmény
Katolikus Templomban tartott ünnepi szentmisét, Vartan
atya, isztambuli örmény katolikus plébános.

Hagyományörző Klasszikus Zongora délután
Debrecenben
A debreceni Örmény Nemzetiségi Önkormányzat január
18-án hagyományőrző klasszikus zungora délutánnal
várta az örmény nemzetiségi programokat kedvelő közönségét. A programra most is megtelt a Méliusz Juhász
Péter könyvtár előadóterme, ahol Gayane Jaghatspanyan
nemzetközi díjas zongoraművész örmény zeneszerzők
műveit szólaltatta meg.

Új örmény képviselőtestület Pécsen
Februárban kellemes hangulatú bemutatkozó teadélutánt szervezett Gránátalma Pécsi Örmény Önkormányzat a pécsi örmény közösséggel melyen részt vett Auth

István nemzetiségi tanácsnok is. Mint ismert Pécsen a
választások után új összetételű örmény nemzetiségi önkormányzat alakult. Az új képviselőtestület az Országos
Örmény Önkormányzattal és intézményeivel együttműködve lelkesen kezdte meg munkáját.

Tavaszváró Nőnap a XIII. kerületben
Már hagyománynak számít az Örmény Kulturális Központ szervezésében zajló, hölgyeket köszöntő rendezvény. Idén a tavaszváró nőnapi ünnepség helyszíne a XIII.
kerületi Nemzetiségek háza volt. Nelson Sahakjan operaénekes műsora után az EMOSZ elnökségi tagja, Buslig
Gyula köszöntötte a hölgyeket, Székely András pedig a
Papus Borművek kínálatával kedveskedett nekik.

Urartu Karanténdráma
Az Urartu Örmény Színház eredeti karantén drámával jelentkezett áprilisban online. A közösségi videó megosztón elérhető virtuális előadás színészei a járványhelyzet
idején keringő posztokból és kommentekből raktak öszsze egymásra reflektáló láncot. Aki lemaradt róla még
megnézheti. Youtube/karanténdráma

Örmény Emléknapi élő koszorúzás
Idén virtuális módon emlékezünk április 24-én az Örmény Genocídium emléknapján. Az Országos Örmény
Önkormányzat, az Örmény Kulturális Központ, valamint
az Erdélyi Örmény Gyökerek által szervezett koszorúzást
élőben közvetítjük a Duna parti örmény kőkereszt helyszínéről. Az ünnepi eseményt és a közös emlékezést az
Örmény Kulturális Központ, valamint az Országos Örmény Önkormányzat Facebook oldalán lehet nyomon
követni, várunk mindenkit az élő bejelentkezésen.

Örmény Családi Piknik
Július negyedikén a hazai örmény közösség karantén
utáni első szabadtéri közösségi programjaként az Országos Örmény Önkormányzat szervezésében került megrendezésre hagyományos Örmény Családi Piknik. A Színpadon fellépett Nelson Sahakjan, örmény énekművész,
Kid Diyan és Weber Zsolt Kecsap, a legkisebbek örömére
pedig a Kispárna zenekar. Természetesen nem maradhatott el a szokásos sütögetés sem.
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Ha nyár, akkor örmény tábor
Nagy izgalommal vártuk, hogy szervezhetők lesznek-e
a szokásos nyári táborok idén. A szigorítások kivezetésével lehetővé vált a táborok indítása, melyeken idén két
júliusi turnusban balatoni helyszíneken vehettek részt az
örmény közösséghez tartozó gyermekek.

társaság megalakulásának 29. évfordulójáról. A rendezvény
házigazdája Sólyomvári György volt a helyi örmény közösség vezetője. A történelmi eseményről Avanesian Alex az
Országos Örmény Önkormányzat képviselője tartott előadást. Kiegészítve, hogy 100 évvel ezelőtt 1920 augusztus
10-én, kötötték meg a Severi békeszerződést, melynek célja az volt, hogy megoldja az akkor már évtizedek óta tartó
örmény kérdést, és véget vessen az örmények szenvedésének. A rendezvényen közreműködött Avedikián Viktória
operaénekes, Grigor Narekaci és Komitas dalokkal színesítve az estét. A megemlékező est végén Vardkes Petrosjan
„Örmény vázlatok” című novellájára készült rövidfilmen keresztül mutatták be Örményország legszebb tájait.

Szeptember 21. Budapest
Szeptember 21-én ünnepi ülést tartott az Országos Örmény Önkormányzat testülete, majd a Függetlenségi Nap
alkalmából ünnepi műsorra került sor az OÖÖ székházának kertjében. A műsorban felléptek Várady Mária, David
Yengibarian, Armine Mnatsakanyan, Juhász Endre, Kovács Olga és Nelson Sahakjan.

Orlay utcai Örmény Templom
Szeptember 25. Miskolc
Július 21-én Dr. Szám László 80. születésnapja alkalmából tartottak szentmisét az Orlay utcai Örmény Katolikus
templomban. A szentmisét Dr. Leszkovszky Pál OP atya
mutatta be.Közreműködött Garaguly István és a templom énekkara.

Örmény hagyományőrző estek
Nyíegyházi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat fenállásának 25 évfordulója alkalmából nemzetiségi napot
rendezett 2020. július 25-én. A program a nyíregyházi
örmény kőkeresztnél koszorúzással kezdődött, majd a a
Széchenyi étterem, adott helyszínt az ARAKS néptáncegyüttes elődásának és Arustamov Villen ukrajnában élő
örmény énekes koncertjének.

Ősszel újra előadásokat tarthat az Urartu Örmény
Színház
A hónapokig tartó kényszerpihenő alatt sem állt meg a
munka. Előadások ugyan nem voltak, de készül Jereváni Rádió címmel az új bemutató és a közönség ősztől
számos alkalommal találkozhat újra az Urartu Örmény
Színház sikeres darabjaival. Az alábbiakban a már biztos
dátumokat és helyszíneket soroljuk fel.

Szeptember 19. Dunakeszi
Szeptember 19-én, a VOKE József Attila Művelődési Házban megemlékeztek a rendszerváltás utáni Örmény Köz-

Szeptember 25-én örmény estre került sor Miskolcon.
Örményország történetéről, és a függetlenség vívmányairól mesélt Alex Avanesian, majd egy örményországi
kisfilm került bemutatásra. A műsorban az irodalom is
helyet kapott, Narine Tukhuryan adott elő egy Hovhannesz Tumanjan verset.

Október 4. Veszprém, Agóra
Az Örmény Köztársaság kikiáltásának 29. évfordulója alkalmából rendezett kiállítást a Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és az Országos Örmény Önkormányzat. A kiállításon Gopcsa Paula 30 festménye volt
látható október 25-ig a veszprémi Agóra művelődési központban. A rendezvényt Gopcsa Katalin művészettörténész nyitotta meg. A megnyitót követően az Alma Latina
zenekar örmény dalokból álló műsorát nézhette meg a
közönség..

Október 5. Budapest, Nemzeti Színház
Október 5-én kezdődött a Nemzeti Színházban a JelenLét
Nemzetiségi Fesztivál, melynek záró előadása műsorváltozás miatt az Urartu Örmény Színház Musza Dagh Musical című előadása volt. A korábban meghirdetett Hotel
Yerevan című komédia azért került le a programról, mert
az Urartu Örmény Színház döntése értelmében a társulat
karabahi háborús helyzet miatt határozatlan ideig nem
ad elő vígjátékot.
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Október 5. Demonstráció az örmény kőkeresztnél –
Óbuda, örmény kőkereszt
AzOrszágos Örmény Önkormányzat, valamint a 3. kerületi örmény Önkormányzat szervezésében a magyarországi
örmény közösség Budapesten az óbudai örmény kőkeresztnél emlékezett meg az örmény genocídium és a jelenleg
is pusztító, karabahi háborús helyzet áldozatairól. Együtt
voltunk, hogy összefogjunk és kiálljunk a hazájukat és szülőföldjüket védelmező hősök mellett, protestáljunk a török
támogatással zajló azeri agresszió és a közömbös hallgatás
ellen, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a legősibb keresztény
nép eltiprásának és megsemmisítésének kísérlete zajlik,
akárcsak 1915-ben az első világháború leple alatt. Október 6-a előestéjén az Aradi vértanúkról is szó esett, hiszen
1849-ben a magyar szabadságért és hazáért két örmény
származású tábornok is életét adta. A megemlékezésen Dr.
Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Dr. Kovács Bálint, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, az
Armenológiai Tanszék vezetője, valamint Diramerján Artin
az Urartu Örmény Színház vezetője mondott beszédet, majd
koszorúzással tisztelegtek a vértanúk, az örmény genocídium és a jelenlegi karabahi háborús áldozatok emléke előtt.

Október 9. Közös ima - Orlay utcai Örmény templom
Hiszünk az imádság erejében. A budapesti örmény katolikus templomban október 9-én délután közös imádkozásra
gyűltünk össze. Imádkoztunk a békéért, Örményországért,
Artsakh-ért és a világért. A közös imát Garaguly István
tartotta.

certjére a hetedik kerületi K11 művelődési házban. Az
este célja volt a humanitárium katasztrófába sodródott
Artsakh területén háborútól szenvedő örmény keresztény
nép megsegítése. Az esemény bevételeit és a helyben
összegyűjtött adományokat abba a pánörmény alapba
fogják befizetni, mely a károsultaknak juttat szükséges
holmikat, egészségügyi felszereléseket, gyógyszereket.

November 12 Gayana Jaghatspanyan és Karine
Babajanyan jótékonysági koncert
Ez a rendezvény már az online szférába csúszott, hiszen
november elején ismét ki9hirdették a szigorú járványügyi
veszélyhelyzetet. Az Urartu Örmény Színház így tíz tételből álló zenei sorozattal online tette elérhetővé a jótékonysági rendezvényt.

December 3. Urartu Örmény Színház
Az Urartu Örmény Színház korábban elkezdett programja a Versszínház online módon folytatódik. A most rögzítésre került versekkel immár közel két tucat költemény
lesz elérhető az Örmény Közösségi Médiaközpont és az
Urartu Örmény Színház felületein. 2021-ben nyomtatott
formában is megjelenik a válogatás.

December 5. Idén is útra kel az örmény Mikulás.

Október 20. – A Musza Dagh negyvenezer napja Örmény konferencia – Kisebbségkutató Intézet
Az örmény történelem talán legismertebb epizódja,
1915-ben kezdődő eseménysorozatának a centenárium
óta tengernyi, részben magyarul is hozzáférhető (köztük magyarul íródott) szakirodalma van. A konferencia
első két előadása ennek előzményeivel, illetve nemzetközi jogi következményeivel és jelenlegi jogi és politikai
kontextusaival foglalkozik, az utolsó pedig olyan, 1988ban kezdődő történésekkel, amelyek ugyanabból a problémakörből erednek, amelyekből az I. világháború alatti
genocídium is. Ez utóbbinak előadásnak drámai aktualitást adott a konferencia megszervezése után kitört újabb
karabahi háború. A előadásokat Dobos Edgár (TK KI), Vízi
Balázs(TK KI), Kránitz Péter Pál (PPKE BTK) és Fedinec
Csilla(TK KI), történészek tartották.

Október 29. David Yengibarian Jótékonysági Koncert
Az Országos Örmény Önkormányzat szervezésében teltházzal került sor október 29-én a Yengibarian Trio kon-

A járványügyi előírásokat szigorúan betartva ezúttal
programokon és rendezvényeken nem vesz részt, de
személyesen juttatja el az ajándékokat a magyarországi
örmény gyerekeknek.
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Átadták a Szongott
Kristóf Díjat
A díjjal megköszönünk kitartást, munkát, örömet és
nehézséget, barátságot és tettrekészséget.
Díjazottak:
Nuridsány Zoltánné – Mimi a XV. kerületi Örmény
Önkormányzat elnöke
Zárugné Tancsin Katalin a Zuglói Örmény Önkormányzat elnöke

