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alakításokig.RészletetláthattunkaJávor 
Pál utolsó mulatásacíműelőadásból,ki-
egészítve egy „nagy shaw” briliáns ele-
meivel.BenkőPétergyönyörűszenvedé-
lyes játékával, egyéniségének varázsával
megismételhetetlen élményt nyújtott
számunkra. És valóban a harmonika le-
nyűgözőÖrdögeRuszMilán,akielsöprő
sikertaratott,smiszájtátvahallgattukjá-
tékát.Szakmaitudásahatártalanművészi
alázattalpárosul.Jelenlétévelbiztonságot
teremt–, szeretetévelbátorít.AMagyar-
országiSzerbSzínház igazgatójakéntki-
válócsapatélénáll.
S ha Jávor (vagy örmények), akkor 

amulatáshozédeshegedűszóiskell.Ezt
csillogtattameg nekünkLakatos Miklós, 
25éve aMárványmenyasszonyprímása.
Boldog, andalító, vérpezsdítő, csillapító,
fájdalmasZENE.Ennéltöbbetcsalkihe-
gedűjébőlMiklós!
AXII. ÖrményNemzetiségi Nap újra

gazdagítottaaBudaváriPolgárokéletét.
Tudjuk, hogy az Erdélyi Örmény

Gyökerek Kulturális Egyesület morá-
lis muníciója arra kötelez, hogy érté-
keinket megőrizzük és tovább adjuk
unokáinknak. Kultúránk fáradhatatlan

terjesztője dr. Issekutz
Sarolta elnök-asszony
bevezetőjében hírt
adott a XXI. századi
technikát hasznosító
elektronikus tudástár-
ról. Merítsünk ebből 
amagyarörménykincs-
ből, hogy elődeinkhez
méltón példás szere-
tetben, egyetértésben, 
örömben élhessük éle-
tünketsokáig!Nagyon
sokáig éljünk, mint
Benyik Béla úr, az est 

doyen-je, és Petelei Edit úrhölgy, fődíj
nyertestagjaiközösségünknek,akiketazest
Háziasszonya, Várady Mária színművész
virággal, szeretettel köszöntött. Az ANI-
Budavári Örmény Színháznívósprodukciói
közéírhatjaaPepi,Palimegaharmonika
Ördögecíműtis.
A Budavári Örmény Nemzetiségi Ön-

kormányzat képviselő testülete, Szűcs 
Enikő, Sasvári-Merza KrisztinaésVárady
Máriaköszönjük, hogy a csodásKözön-
séggelegyüttilyenrangosrendezvénnyel
járulhattunkhozzáhagyományainkmeg-
őrzéséhez!

Várady Mária,
BÖNÖ elnök

A fiatalok asztala

Összegyűltek közösségünk tagjai, hogy
tartalmas műsor keretében búcsúztassák
együtt a telet és ünnepeljék a tavaszt. Az 
ünnepségenmásodikalkalommaladtákát
a legeredményesebbhonvéd tisztjelöltnek
járó Czetz-díjat, de a bál alkalmat adott

arra is, hogy ado-
mánygyűjtésilehe-
tőséget biztosítson
a Magyar Refor-
mátus Szeretet-
szolgálat számára, 
amelyaszíriaiÖr- 
mény Reformá-
tus Gyülekezetek 
Közösségének
vasárnapi iskola
programját támo-

gatja. Az eseményen részt vett Kiss Ber-
talan, a Miniszterelnökség Üldözött Ke-
resztények Megsegítéséért és a Hungary 
Helps Program Megvalósításáért Felelős
Államtitkárságánakfőtanácsadója,Dr. Her-
mann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum parancsnokának tudományos
helyettese, Siposné prof. Dr. 
Kecskeméthy Klára ezredes,
amagyarHadtudományiTár-
saság alelnöke, valamint Dr. 
habil. Jobbágy Zoltán ezredes,
aNemzetiKözszolgálatiEgye-
temHadtudományiésHonvéd-
tisztképzőkaránaktudományos
ésnemzetközidékánhelyettese.
A bál háziasszonya Esztergály 
Zsófia,aFővárosiÖrményÖn-
kormányzat elnöke, fővédnöke
Tarlós István,BudapestFőváros
főpolgármesterevolt.

Mitudjuk,kikvagyunkéshonnanjöttünk,
ezértvagyunkképesekazösszefogásrais.
Örömteli, hogy ilyen sokan gyűltünk

egybe, és még inkább az, hogy ennyien
tartjátok fontosnak nemzetiségi hovatar-
tozásotokat és a hagyományok ápolását 
– fogalmazott Esztergály Zsófia ünnepi
beszédében.Azelnökasszonyígyfolytatta:
maivilágunkbanezegyáltalánnemmagá-
tólértetődődolog,hiszenafeszültségektől
nemmenteshétköznapoképpenennekaz
ellenkezőjétsugalljákazeurópaitársadal-
maknak.Mitudjuk,kikvagyunkéshonnan
jöttünk.Azt is tudjuk,hogyamúlt tiszte-
lete és ismerete teszi bölccsé és teljessé
jelenünket, meghatározva ezzel a jövőt.
Azokat a példákat, amelyeket a keresz-
tény-keresztyénörménynépmutathitének
megtartásában,valamintazerdélyiörmény
diaszpóracsoport képvisel, érdemes kö-
vetni.Lázár Vilmos, Kiss Ernő aradivér-
tanúk, Czetz és Görgeihonvédtábornokok
életútja és bizonyságtétele információval
látelbennünket.Életükésküzdelmüknem
volthiábavaló.

Elűztük a telet!
Együtt bálozott a budapesti közösség

Esztergály Zsófia
Fotó: Kabdebó
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Czetz János emlékét őrizve

EsztergályZsófia,aFővárosiÖrményÖn-
kormányzatelnöke,valamintDr.Hermann
Róbert,aHonvédelmiMinisztériumHad-
történeti Intézet és Múzeum parancsno-
kának tudományos helyettese ünnepélyes
körülményekközöttadtaátaCzetzJános-
díjat,melyetazönkormányzatKözgyűlése
az örmény-székely származású Czetz
János, az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc legfiatalabbhonvédtábornoka, 
azargentinhadseregezredeseelőttitisztel-
gés,emlékénekméltómegőrzéseérdekében
alapított. A kitüntetést az NKE Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképző Karán tanuló,
legeredményesebb katonahallgatója veheti
át,mindenévben.Adíjazott, egybronz-
plakett mellett, egy Kövér Györgyművész
által gidófalvi fából faragott, székely és
magyarörmény,valaminthonvédségimo-
tívumokkaldíszítettemléktárgyatkap.
Idén, a szabadságharc lezárásának

170-ik évfordulóján,Molnár Bernadett 
honvéd tisztjelölt, a Katonai Repülő
Intézet Hadtudományi és Honvédtiszt-
képzőKarKatonaiÜzemeltetés szaká-
nakhallgatójavehetteátazelismerést.
Mint a méltatásban elhangzott, Bernadett 

a Repülésirányító és Repülő-hajózó Tan-
szék demonstrátorakéntmunkájával folya-
matosansegítiazoktatómunkaszínvonalá-
nakemelését.AKatonaiRepülőIntézetnél
folyó tudományos kutatómunkában hall-
gatói kutató asszisztensként eredményesen
tevékenykedik. Folyamatos, magas szintű
munkája eredményeként Köztársasági
Ösztön-díjbanrészesült.AKatonaiRepülő
Intézetnél tanuló honvéd tisztjelöltek kö-
zülkiemelkedikönkéntvállalt,aközösség
érdekében végzett munkájával. Elöljárói
és társai megbecsülését szerénységével
ésnagymunkabírásávalvívtaki.Dr.Her-
mannRóbertadíjátadásalkalmával,Czetz
János életét ismertetve így fogalmazott: 
az örmény származású honvédtábornok 
a szabadságharc idején nagyon fiatal volt: 
ő volt az, aki a legalacsonyabb rangból
kezdtepályafutását,demárottmegmutatko-
zott, hogy nemcsak szakmai diszciplináris
dolgokérdeklik,demagyarhadtudományi
irodalomnak egyik legfontosabb műve-
lőjeisvolt.Bem,érdemeielismeréseként
előléptetteőrnagybólalezredessé,később
ezredessé, majd 1849-ben tábornokká.
1850-esemigrációjaután,hosszabbszünet
utánkerültDél-Amerikába,ahol,minttud-
juk, a katonai térképészeti intézetmegala-
pítójalett,valamintArgentínaelsőkatonai

felmérésének elkészítőjeként öregbítette
amagyarörmények,aszékelyekhírnevét.
Czetz kitartó, mindennek megfelelő, ki-
válóéleténekemlékezetevezetteaFővá-
rosiÖrményÖnkormányzatot,amikorezt
anagyonméltódíjatalapította,ésremél-
hetőleg, azok, akik megkapják, méltók
Czetztábornokörökségére.

Örmény temperamentummal,
vidáman űztük el a telet

Adíjátadó után a farsangi programmal
megkezdődöttamulatságis,aMagyar-
országon egyedülálló és népszerűség-
nek örvendő Group Duduk Együttes 
felejthetetlen kaukázusi örmény mu-
zsikáját hallhatta a közönség, sok-sok
dudukkal és zourna-val. Majd a nem-

zetiségi Artashat Színház Szenkovics 
Marci mókái című előadása követke-
zett. A produkció alapjául a Fővárosi
ÖrményÖnkormányzat és aRomanika
Kiadó gondozásában megjelent, Pálffy 
Gyulaáltalírtműszolgált.Aszínpadon
korabelinyelvezettelvidámszituációstör-
ténetekelevenedtekmegamagyarörmény
főhős bohókás karakterén keresztül, be-
mutatva a korabeli Erdély települései-
nek hétköznapjait, azok magyar-székely
társadalmát és bennük az örményeket,

könnyed hangvételben jelezvén a beil-
leszkedésisúrlódásokat.
Eztkövetőenhatalmassikertaratottakü-

lönlegesnek számító és nemzetközi hírű
Sedaa Együttesnagyszabásúélőkoncertje.
Acsapatkülföldrőlérkezett,nevükperzsául
“hangot” jelent.Egzotikuszenéjükössze-
kötiahagyományosmongolsztyeppeize-
nét akeleti irányzattal, amiösszességében
rendkívüliéslenyűgözőhangzástnyújtott.

A jóhangulatúesténazönkormányzat
a résztvevőket autentikus gasztronómiai 

élménykéntörménymagospiláffalvendé-
geltemeg.Végülpedigfergeteges,közös
tánc zárta az eseményt. 
AbáltámogatóivoltakaII.,aIX.,aXII.,

aXIV., valamint aXV. kerületiÖrmény
NemzetiségiÖnkormányzatok.

Szerző, fotók:
Fővárosi Örmény Önkormányzat 

Dr. Hermann Róbert, Molnár Bernadett,
Dr. habil. Jobbágy Zoltán,

Siposné prof. Dr. Kecskeméthy Klára

Esztergály Zsófia átadja a Czetz János-díjat
Molnár Bernadettnek

Group Duduk Együttes

Sedaa Együttes

Artashat Színház


