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Világosító Szent Gergelyre emlékezett a 
népes közönség a Zuglói Örmény Önkor-
mányzat szervezésében 2015. június 6án. 
A rendezvény a Zsigmond Benedek által 
alapított Voszkeberán együttes műsorával 
kezdődött. Az együttes nevének jelentése 
Aranyszájú, Aranyszájú Szent Jánosra em-
lékezve. Ő az egyetlen olyan szent, amelyet 
három: a katolikus, az örmény és az orto-
dox egyház egyaránt tisztel. Az Orlay ut-
cai templomban is rendszeresen közremű-
ködő együttes liturgikus énekeket adott elő. 

Zsigmond Benedek Világosító Szent 
Gergely életét vázolta, s közben gondosan 
ügyelt arra, hogy minden fontos informá-
ció elhangozzon. A műsor végén ugyanis 
az önkormányzat elnöke, Zárugné Tancsin 
Katalin kérdéseket tett fel az előadással 
kapcsolatban, s könyvjutalomban részesí-
tette a helyes választ adókat. E sorok író-
jának a legfontosabb újdonságot az jelen-
tette, hogy Világosító Szent Gergely pár-
tus származású volt. Őstörténetünkből pe-
dig tudjuk, hogy a pártusok és a magya-
rok rokon népek voltak. Világosító Szent 
Gergely az örmény királyt kívánta keresz-
tény hitre téríteni. Az ez ellen tiltakozó ki-
rály mély kútba vetette őt. Amikor azonban 
a király súlyos beteg lett, feleségének láto-
mása volt: Gergely meggyógyíthatja férjét. 

Valóban meggyógyította Tiridatot. Mind-
járt hirdetni is kezdte neki és egész udva-
rának Krisztust, akinek erejével csodát tett. 
Tiridat meg is tért, és olyan buzgó hívő lett, 
hogy elrendelte: az egész ország legyen ke-
reszténnyé. A pogány kultuszt beszüntet-
te, és felhatalmazta Gergelyt, hogy a szen-
télyeket templommá alakítsa át. Gergely 
a szentélyeket megtisztította, keresztet ál-
lított bennük, de úgy gondolta, hogy a ke-
resztséget és a templomszenteléseket még-
is püspöknek kellene elvégeznie, püspök 
pedig nem volt az országban. Tiridat és fe-
jedelmei úgy látták, leghelyesebb lesz, ha 
Gergely lesz az első és fő püspök Örmény-
országban. Gergely teljes magányban halt 
meg, és Throdanban temették el. Ereklyé-
inek megtalálása mellett ünneplik megkín-
zásának, bebörtönzésének és kiszabadulá-
sának emlékét is. Több festményen örökí-
tették meg, amint Világosító Szent Gergely 
megkereszteli a királyt.

 A rendezvény színvonalát a Lusnakar 
zenekar, s énekével Puskás Eszter is emel-
te. Örmény himnuszokat (saragánokat) 
és népdalokat adtak elő. A XII. és a XV. Ke-
rületi Örmény Nemzetiségi Önkormány-
zat által is támogatott program örmény 
ízek kóstolójával, kellemes zene melletti 
beszélgetéssel zárult.                            HA

Ünnep Zuglóban

Meghívó
Örmény hagyományőrző tábor Kamaraerdőn

Szeretettel meghívjuk örmény barátainkat az első alkalommal megrendezendő hagyo-
mányőrző táborunkba.
Helyszín: Budapest, XI. kerület Kamaraerdő legbarátságosabb kertje
Időpont: 2015. augusztus 7. 8. (péntek 1020 óráig, szombat 10 21 óráig)
Utazás: egyénileg (helyi buszjárattal, vagy villamossal)

Programok:
•	örmény motívumokkal díszített ötvös és tűzzománc tárgyak készítése
•	főzőleckék, ismerkedés az erdélyi örmény konyha rejtelmeivel, közösen készített  
    ebéd (főfogás+desszert)
•	hajrenek  és dalok  tanítása
•	tradícionális örmény körtánc, mulatság
•	gyerekeknek szülői felügyelettel lovaglási lehetőség a közelben
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Fővárosi Örmény Önkormányzat!
Jelentkezési határidő: 2015. július 31.
(az érdeklődők jelezzék, hogy melyik napon/napokon kívánnak részt venni a programon)
A részvételi  hozzájárulás összege:  500FT/nap/fő  (gyerekeknek ingyenes)
Jelentkezni a fovarosiormeny2014@gmail.com e-mail címen, vagy Esztergály Zsófia 
elnök  06 70 4098888-as mobil számán lehet.

Augusztus 15-én, szombaton 11 órai kezdettel lesz idén is a hagyományos 
Nagyboldogasszonynapi búcsú Erzsébetvárosban (Dumbraveni), amelyre mindenkit 
szeretettel várnak.

Meghívó 
Fővárosi Örmény Klub

2015. augusztus 19. (kivételesen szerda) 17 óra.
Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme, Budapest V. Városház u. 7.

•	Esztergom Örmény nevű településrésze
•	Mattioni Eszter festő és hímeskőművészete

Közreműködik: Várady Mária színművész, Hegedüs Valér zongora és orgonaművész

Rendezi: XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat, XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Zuglói Örmény Önkor-
mányzat

Programajánló 


