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Rendhagyó módon a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzat székhelyén 
lévő Színházteremben került meg-
rendezésre az ünnepi műsor ka-
rácsonyi díszbe öltözött környe-
zetben. dr. Issekutz Sarolta elnök 
köszöntője, majd az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egye-
sület 2016. évi működéséről szóló 
beszámolója után Esztergály Zsó-
fia elnök beszámolója következett 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat 
2016. évi működéséről, közmeg-
hallgatás keretében.

A teremben próbababákon kiállított új 
magyarörmény viseletek Szurdi Kati di-
vattervező munkáját dicsérte, akitől ér-
dekes és értékes vetítettképes előadást 
hallottunk a tervezést megelőző motívu-
mok kutatásáról, összehasonlításáról más 
kultúrák motívumaival. Sikerét mutatta, 
hogy többen érdeklődtek már a hétköz-
napokban is viselhető, örmény motívu-
mokkal díszített ruhadarabok iránt.

A gazdagon berendezett színpadon egy 
ősbemutatóra került sor. Az ARTASHAT 

Karácsony a Fővárosi Örmény Klubban

Örmény Nemzetiségi Színház bemu-
tatta Csiky Gergely: Vasember című 
darabját, zenés komédiaként. Az elő-
adás igen nagy tetszést aratott, ame-
lyet a nézők vastapssal jutalmaztak.

Szereplők: Kecskeméti Gábor ze-
nei vezető, a Tigran Trió, Tigran 
Vardanjan, Pintér Gábor, Koncz 
Eszter, Stubnya Béla, Keller Linda.

A karácsonyi klubokon minden év-
ben kaptak a megjelent közösségi 

Esztergály Zsófia és Szurdi Kati

Keller Linda és Stubnya Béla
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tagok valamilyen aján-
dékot. Ez alkalommal 
dr. Issekutz Sarolta, 
mint a II. kerületi Ör-
mény Önkormányzat 
elnöke, minden résztve-
vőnek könyvajándékot 
adott át: Szongott Kris-
tóf Szamosújvár szab. 
kir. város Monográfiá-
ja sorozatának 4. köte-
tét A magyarországi ör-
mények etnográphiája 
(Szamosújvár, 1903) 
reprint kiadását. Mint 
elmondta, az önkor-
mányzatuk adományo-
zásának célja, hogy 
„az erdélyi örmény kö-
zösség tagjai a „szak-
könyvből” megismer-
jék történelmi gyökere-
iket, a hagyományokat, 
a kultúrájukat, ame-
lyet mind megtalálnak 
ebben a vaskos kötet-
ben, hogy tovább tud-
ják örökíteni utódaik-
nak is.” 

Fogadás és kellemes 
társalgás zárta a szép es-
tet, amelyre nagyon so-
kan voltak kíváncsiak.

Rendezte: Fővárosi 
Örmény Önkormány-
zat és az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kultu-
rális Egyesület, a ren-
dezvény támogatója a 
Budapest Főv. II. ker. 
Örmény Önkormány-
zat volt.

I.S.

Az Artashat Örmény Nemze-
tiségi Színház művészei

Issekutz Sarolta elnöki be-
számolója

Új magyarörmény 
viseletek Szurdi Katitól


