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csizma az asztalra?” Nem a csizma, ha-
nem az örményországi Ararát konyak ke-
rült az asztalra, melynek kortyolgatásá-
ra valamennyien ellenállhatatlan vágyat 
éreztünk.

Vendéglátónk egyszer réges-régen járt 
Otthon, Örményországban. Dús ízű, ösz-
szetett zamatú, fűszeres illatú, vér színű 
nedűt hozott őseink földjéről. Egy szőlő-
fürt alakú díszüvegben a nemes borok ko-
ronáját megízlelhettük, közkinccsé tette. 
Utoljára az 1237-es évjáratból ittunk ilyen 
bort. Nagyon elszoktunk tőle. Elgondol-
kodtató!

A hosszú vándorlás kulturális sallang-
jai – akár az út pora –, beleptek minket. 

ANI fővárosunk üzent. Szongott Kris-
tóf tanít: „…az örmény munkás és taka-
rékos, józan és rendszerető…, életreva-
ló és értelmes, családias és vallásos, mint 
a zsidó, szapora és szívós, terjeszkedő és 

gyarapodó mint az oláh, tiszta fejű és fur-
fangos, mint a cigány; és mondhatnám 
műveltebb, sőt magyarabb, mint a ma-
gyar.” … egyszóval „a legpéldásabb ha-
zai népelem az örmény”.

Csendben ülünk a pislákoló mécsesek 
mellett. A Jövő felelőssége a választott 
képviselők arcán. Az örmény tudatot erő-
síteni kell. 

Drága Bartók Tanár Úr! Köszönjük, 
hogy a bucsonyi cigány hegedűstől meg-
hallgatta Zadig Zadig dalunkat, megőriz-
te, és az erdélyi Román népi táncokban vi-
lághírűvé tette. 

Az Est Háziasszonya, Zárug Kati el-
nök-asszony a sok elismerő kedves szóra 
ennyit mond: „Ezt én szeretem csinálni!”

Muszáj hozzátennem: nemcsak szereti, 
tudja is. Akárcsak ahogyan hosszú-hosszú 
évek óta a zuglói, fővárosi, de Kárpát-me-
dencei örmények szolgálatát teljesíti.

  

A XII. kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormány-
zat augusztus 17-én, csü-
törtökön az Akadémia utca 
1. szám alatt, az első eme-
leti nagyteremben színhá-
zi előadást rendezett, ame-
lyet a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat is támogatott. 
Nemcsak meghívott vendé-
geinknek, a Kovász Egyesü-
let szervezésében épp ebben 
az időpontban Magyarorszá-
gon táborozó csángó gyere-
keknek szerzett örömet az 
örmény származású Kacsóh 

Ünnep hétköznap

Béres Művészeti Együttes
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Pongrác daljátéka, a János Vitéz. Teltház 
előtt láttuk a Béres Ferenc népdalénekes 
nevét viselő Béres Művészeti Együttes elő-
adását, amelyet „Szabi bá”, azaz Hegedüs 
Szabolcs tanár úr rendezett, a koreográfi-
át készítette és a táncokat Szalai Nándor 
tanította be. Németh Tamás (János Vitéz), 
Domsits Donatella (Iluska), Kiss Kriszti-
án (Bagó), Jankus Boróka (Boszorkány), 
Szitás Balázs (Király) szép éneklése, nagy 

átéléssel előadott színpadi játéka megérde-
melt tapsot aratott. A daljátékot négytagú 
zenekar és tánckar is emlékezetessé tette. 

Köszönjük a Fővárosi Örmény Klub 
augusztusi rendezvényére süteményeket, 
üdítőket hozott vendégeinknek is, akik 
adományaikkal hozzájárultak, hogy ez a 
hétköznap ünnep legyen a magyarörmény 
közösség számára.             (Béres)

Középen Hegedüs Szabolcs tanár úr

Amikor múlt év szeptemberében hírt 
kaptam arról, hogy a torontói Nemzetkö-
zi Filmfesztiválon bemutatták az Ígéret 
c. filmet, nem is reméltem, hogy a ma-
gyar filmszínházak ilyen hamar műsorra 
is tűzik. Augusztus 2-án a magyarországi 
forgalmazó (Vertigo) premier előtti vetí-
tésen mutatta be az Oscar-díjas, ír szár-
mazású rendező és producer Terry Geor-
ge 2015-ben forgatott és spanyol-ameri-
kai koprodukcióban készült filmjét. 

Ispánki Katalin
A film, amit nem fognak bemutatni 

Törökországban – Filmajánló
Igazából nem annyira a rendező vagy 

az egyébként neves színészek keltették 
fel a figyelmemet, hanem a film témája, 
ugyanis az előzetes szerint: „A történel-
mi dráma az Oszmán Birodalom végnap-
jaiban, az örmény genocidium kezdetén 
játszódik”.

Az ezt követő részletesebb ismertetés 
alapján gyanú ébredt bennem…„A törté-
net egy szerelmi háromszög egy örmény 
orvostanhallgató, egy amerikai újságíró 

  


