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Mint azt tapasztalták már, a Füzetek a jövőben csak kéthavonta fog megjelenni. 
Ez a megjelenési sűrűség problémákat okozhat a rendezvények, programok kellő idő-
ben való tájékoztatásában. A rendezvények, programok két hónappal előre gyakran még 
nem alakulnak ki pontosan, így hiányosságok előfordulhatnak. 

Kérjük Tisztelt Olvasóinkat, hogy a programokról mindig győződjenek meg a www.
magyarormeny.hu honlapunkon a Programok rovatban. 

Természetesen a tájékoztatást segíti, ha Önök rendelkeznek Email elérhetőséggel, 
mert az interneten az aktuális értesítéseket rendszeresen el tudjuk Önökhöz juttatni. 
Ezért kérünk mindenkit, akinek van internetes elérhetősége, azt küldje el hozzánk. Aki-
nek nincs, annak azt ajánljuk, hogy a családja, az ismerősei körében kérjen meg vala-
kit, akinek van internet elérhetősége, hogy segítse Önt és a mi munkánkat. Az ismerős 
családtag, unoka, stb. internet címét juttassa el hozzánk a magyar.ormeny@t-online.hu 
email címünkre, mert mi üzenetet fogunk hagyni az Ön részére minden aktuális prog-
ramról. Tisztelettel

Dr. Issekutz Sarolta

Kedves Olvasók!

1848. március 15. – a magyar forradalom emlékére koszorúzási ünnepségek: 

2015. március 13. 11 óra Kiss Ernő ‚48as altábornagy, aradi vértanú emléktáblájának 
megkoszorúzása Bp. XV. Szentmihályi út 311. és a Kiss Ernő u. 47/2. szám alatt lévő 
sarokháznál. Rendezi Bp. Főv. XV. Ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, közremű-
ködnek a Hartyán Általános Iskola tanulói.

2015. március 15. 10,30 órakor koszorúzás a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 
udvarán a Hősök falánál. (1114 Budapest, Orlay u. 6)

Örmény Katolikus egyházi hírek
Március 22-én kivételesen 1530 órakor Krikoris Siránján atya (Szt. Lázár szigeti 
mechitarista) tart zenés szentmisét Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére.

Március 29-én 11 órakor Krikor atya celebrálja a Virágvasárnapi szentmisét.

Az Örmény Muzeális Gyűjtemény tárlatvezetéssel látogatható az Örmény Katolikus 
Lelkészség Budapest XI. Orlay u. 6. sz. alatti épületében március 16. és december 15. 
között, kedd, csütörtök, szombat és vasárnap 1418,30 óráig. Ismerje meg az egyedülál-
ló kiállítás örmény kultúrát őrző egyházi és polgári tárgyait, könyveit!
További információk: 06704082240.

Programajánló

Meghívó 
az Országos Széchényi Könyvtár és az Örmény Nemzeti Könyvtár 

közös rendezésében az Örmény Genocidium 100. évfordulója alkalmából
2015. március 20-án, pénteken 16 órakor

„Az örmény nép tragédiája az I. Világháborúban”
című kiállítás megnyitó ünnepségére.

 
A kiállítás helyszíne: OSZK Ereklyetér nevű kiállítóhelye. 

A kiállítás kurátorai Dr. Kovács Bálint történész (Lipcsei Egyetem) 
és Dr. Őze Sándor történész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem).

A kiállítás támogatói: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Fővárosi 
Örmény Önkormányzat, Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat, Ferenc-
városi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest XII. kerületi Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzat. 

A kiállítás 2015. május 20án délutánig tekinthető meg.

Március 27. péntek 18 órakor nyílik a Klebelsberg Kulturkúriában
(1028 Bp. Templom u. 210)

Madarak és Angyalok
Gross Arnold 

(19292015) grafikusművész kiállítása
Válogatás a közelmúltban elhunyt, Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kos-

suthdíjas grafikusművész alkotásaiból
Gross Arnold grafikusművész, a rézkarc műfajának megújítója, egyik legismer-

tebb és legnépszerűbb képzőművésze volt hazánknak. Rajzain, színes rézkarcain 
generációk nőttek fel, meghatározó egyénisége a magyar XX. század képzőmű-
vészetének, vizuális kultúrájának. Erdélyben, Tordán született, 1929. november 
25én. Édesapja festő és rajztanár volt, ő volt első tanára. 1946ban jött Budapestre, 
előbb iparművészetet tanult, majd a Képzőművészeti Főiskolán, 1953ban szerzett 
diplomát. Részletgazdag rézkarcaival vált népszerűvé. Jellegzetes színezési techni-
kájának köszönhetően minden egyes nyomata különbözik a többitől. Képeit csodá-
latos, gyermeki mesevilág jellemzi.

A kiállítás díjtalanul megtekinthető április 19ig naponta 1018 óráig.

•••
2015. április 24. az Örmény Genocídium 100. emléknapja

 mely alkalomból koszorúzási ünnepségekre kerül sor több helyszínen. Figyelje a 
www.magyarormeny.hu honlapot.


