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pitével és szíves szóval kínált bennün-
ket. Rögtönzött kirakodó vásár portékái-
ból válogathattunk a helyben készült kézi-
munkák, kézműves használati tárgyak kö-
zül. Megismerhettük a cirokseprűk készí-
tésének folyamatát, vásárolhattunk kis- és 
nagy- (akár boszorkány-járgánynak is al-
kalmas) műremekeket.  

A legkisebb leányka mesét mondott, bá-
josan, cserfesen, hibátlan magyarsággal, 
nagy tehetséggel. Mindnyájunkat megne-
vettetett.  

A hangulat fokozatosan a közös dalolá-
sig emelkedett. Az előénekes – vendéglá-
tóink egyike – „mellzongorával”, vagyis 
tangóharmonikával kísérte a népdalokat.  

A kellemes délutánt ismét a kollégium 
éttermében elköltött közös vacsora fejez-
te be.

Lefényképeztem azokat a serény, barát-
ságos hölgyeket, akik nagyon szép, ízléses, 
a falu hímzett címerével és nevével díszí-
tett egyen-pólóban szolgálták fel étkeinket.

Lefekvés előtt még sétáltunk egy kicsit, 
bár a nappali hőség alig enyhült. Kocsma 
nincs a faluban. A beszélgetésre vágyók 
a szabadban, tetővel védett, faragott asz-
talok körül, padokon élvezhették egymás 
társaságát. Mindenhonnan a házi pálinka 
főzésére utaló törköly illat szállongott, s 
cirpeltek a tücskök. 

Folytatjuk

Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdió 

várjuk szeretettel
Helyszín: a XI. Bp. Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola 

fsz. technika terme. 1118. Bp. Csíki-hegyek u.13-15.
Időpont: 2013. október 7-től hétfőnként 16 órától 18 óráig gyermek alkotóműhely, 

18 órától 20 óráig felnőtt stúdiófoglalkozás.
Részvétel: anyagköltség, támogatásoktól függően változhat.

4000Ft/hó gyermekeknek, 5000Ft/hó felnőtteknek Testvérkedvezmény!
Lehetőséget nyújtunk az ötvös kézműves technikák, mint ékszerkészítés, vörösréz

és sárgarézlemez domborítás, forrasztás, öltözködés-kiegészítők készítésére,
tűzzománcozás, huzaltechnikák, kőfoglalás megismerésére és kipróbálására.

Szentpéteri alkotóműhelyünkben igazi egyedi alkotások születnek, melyeket kiállí-
tunk kiállításainkon, kiegészítik játszóházaink, táboraink.

Az elkészített tárgyak a tanulók tulajdonát képezik.
Igény szerint különböző művészeti szakiskolákra felkészítő tanfolyamot indítunk.

Mindenkiben ott az alkotó ember, mi ezt igyekszünk felfedezni és kibontakoztatni.

Jelentkezés: Borosnyay Klára ötvösművésznél
T.: 06 20 534 1563 borosnyay.klara@szentpeteri-studio.hu   www.szentpeteri-studio.hu

Felhívás
Az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége (EMÖSZ) elkezdi az Erdélyben élő és 
innen elszármazott örmények helyzetének szakszerű feltérképezését és feldolgo-
zását. A felmérés célja az örmény identitás, az érdeklődési körök és igények felku-
tatása a jövő építése céljából, a történelmi és családfakutatások segítése. 

A szokásos papír formában eljuttatott kérdőív mellett (amit szándékunkban 
van mindenkihez eljuttatni) a felmérést nagyban megkönnyíti az elektronikus 
változat, amelyet a következő adatlapon lehet elérni:

facebook.com/emosz2013, vagy egyszerűen a saját Facebook oldalon az Erdélyi 
Magyarörmények Szövetsége-re való rákeresés útján. 

Bízunk abban a pozitív hozzáállásban és segítőszándékban, amellyel mindenki 
a maga módján az erdélyi magyar-örménység életének szervezését segíti, és kö-
szönjük, hogy kitölti az adatlapot. 

dr. Puskás Attila elnök, EMÖSZ

Egyházi hírlevél
Az örmény katolikus templomban (Bp. XI. ker., Orlay u. 6.) szeptembertől ismét minden 
vasárnap lesz Szentmise 16.30-kor.

Október 6-án 16-órakor koszorúzással emlékezünk az Aradi Vértanukra és főként a 
magyar-örmény hős áldozatokra. 16.30-kor örmény nyelvű, énekes ünnepi szentmise 
lesz az IMPERATRIX énekegyüttes részvételével, amelyet Avedik Hovaneszian atya, a 
beyruti pátriárka személyi titkára mutat be.

Örömünkre, a szentmiséhez kapcsolva, Avedik atya úgy készül, hogy megkeresztel-
hesse azokat a gyermekeket, akiket szüleik, vagy nagyszüleik erre felkészítenek és ezt a 
Lelkészség felé levélben, telefonon vagy e-mailon jelzik. (Cím: 1114 Budapest, Orlay u. 
6, Örmény Katolikus Lelkészség, telefon: 06-01-394-5212, email: zakariasa@t-online.
hu). A keresztelés feltétele, hogy a keresztszülő(-k) bérmált katolikus(ok) legyen(ek) és 
házaspár esetén érvényes házasságban éljenek.              Fülöp Ákos atya

A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 
2013. szeptember 22-én, vasárnap délután 
tartotta a Budapest XI. ker., Orlay utca 6. 
szám alatti templom védőszentjének, Fo-
golykiváltó Boldogasszonynak a búcsúját. 
A szentmisén Fülöp Ákos atya, adminiszt-
rátor és Zsigmond Benedek armenológus 
diakónusként szolgált, közreműködött az 
Imperatrix ének együttes Srajber Zsolt 
karnagy vezetésével (képünk). Sokan jöt-
tek el a búcsúra. A szentmise előtt többen 

megtekintették az örmény muzeális gyűjteményt. A búcsú szeretetvendégséggel ért véget.

Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú


