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különböző művészeti műfajokat szimboli-
zálnak (Művészettörténet, Iparművészet, 
Szobrászat, Építészet, Rajz). Az első eme-
leti folyosó mennyezetén az Összhang, 
a Szépség, a Valóság és a Képzelet női 
megszemélyesítői egy-egy nyolcszögletű 
képmezőben, géniuszok és pajkos put-
tók kíséretében reneszánsz ornamentá-
lis keretben jelennek meg. Az itt látható 
mennyezeti stukkók – csakúgy, mint az 
első emeleti díszes termekben ‒ Kéler 
Napoleon építész munkái. Az épület szí-
nes üvegablakait Róth Zsigmond, Róth 
Miksa édesapja tervezte. A tanácsterem-
ben szerencsére nem volt épp oktatás, 
így megtekinthették a látogatók Pataky 
László nagyméretű képét, melyen 287 
magyar művész portréja látható. Mellette 

kis táblán megtaláljuk a neveket is. A fest-
mény különlegessége, hogy képzeletben 
mi is művészek lehetünk, hiszen az al-
kotó egy kis tükröt is beépített a képbe. 
Az önkormányzat elnöke külön felhívta a 
figyelmet a II. világháborúban, illetve az 
1956-os forradalom idején elhunyt taná-
rok, hallgatók folyosón elhelyezett em-
léktábláira, melyek alatt mindig található 
virág; szépen őrzik az emléküket.

Az emeleti Barcsay-teremben, illetve a 
földszinti aulában a Fotó/modell – képek a 
természet és a művészet között című kiál-
lítást tekinthettük meg. Az 1860-tól napja-
inkig készült felvételek tájakat, épületeket 
s természetesen modelleket mutatnak be. 

H.A.

Büszkék vagyunk díjazottjainkra

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából 
Széchenyi-díjat adományozott:

ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Kánonjogi Posztgraduális Intézete Alkotmányjogi Tanszékének professor emeritusa ré-
szére, nemzetközi viszonylatban is rendkívüli értékű egyházjogászi munkája, különö-
sen az Egyházi Törvénykönyv értelmezése és alkalmazása tekintetében meghatározó 
jelentőségű, valamint az egyháztörténet és a középkori kánonjogtörténet területén is 
elsőrangú tudományos tevékenysége elismeréseként,

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából 
Kossuth-díjat adományozott:

LUKÁCS SÁNDOR Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részé-
re, a közönség, a szakma és a kritika által is nagyra értékelt művészete, illetve színházi, 
filmes és televíziós szerepeiben egyaránt mesteri, kivételes kreativitását és temperamen-
tumát tükröző játéka, páratlanul sikeres művészi pályafutása elismeréseként,

(www.hiradó.hu)

Fővárosi Örmény Klub
február 18-án:
Jelenczky István: 

"Áldom a Teremtőt" I-II.
Portréfilm László Gyuláról

dr. Issekutz Sarolta,
Jelenczky István,
és László Gyula fia
László Zoltán

A nagysikerű 
filmbemutató 

közönsége

A kínai bölcselet szerint, a TINTAKŐ az egyetemes 
tudás négy kincse közül az egyik.

Üzlet és webáruház, 
melyben gyermek- és felnőtt irodalom, pedagógiai, 
drámapedagógiai, művészeti-nevelési szakköny-
vek, erdélyi magyar kortárs irodalom, szakiroda-
lom Magyar országon a legszélesebb választékban, 
készletről és rendelésre, valamint 

az erdélyi örmény, örmény témában 
a leggazdagabb ajánlattal várja Önt 

a Marczibányi Téri Művelődési Központban (1022 
Budapest Marczibányi tér 5/A), 

hétköznap 10-18 óráig.
Elérhetőségek: 06 30 9766 246, 061 212 2820, 

www.konyvesbolt.marczi.hu, 
www.facebook.com/tintako 
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