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Programajánló – Meghívók
Fővárosi  Örmény Klub

2019. május 16-án, csütörtök 17 óra
Helyszín: ÚJRA a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,

Budapest V. Városház u. 7. szám felől (II. belső udvarban)
Műsor:Nagy Lenketeológus,újságíró:Valláséspolitika–előadás

Vendégünk:Görgey Zsuzsanna,aGörgeikörelnöke,akiatábornokemlékének
őrzésérőléshírnevénekhelyreállításáról,valamintDr. Szöőr Annajogász,aki

aközvéleményformálásárólbeszél.
AzenéskikapcsolódástFővárosiÖrményKözösségiTéréneknövendékei

biztosítják,örményésmagyarzenével.
Fellép:Kálvin Tamás és Juhász Thália

Rendezi:FővárosiÖrményÖnkormányzat
Támogató:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

Fővárosi  Örmény Klub
2019. június 20-án, csütörtök 17 óra

Helyszín: ÚJRA a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
Budapest V. Városház u. 7. szám felől (II. belső udvarban)
Nagy Gyöngyvér:Mezei Józseffestőművész,költő,polihisztor

bemutatásavetítettképeselőadással
Rendezi:XV.kerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
Támogató:ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

Védőszentek felsorolhatatlan névsora:
András,Antal,Balázs,Borbála,Dorottya…
Háziáldás.
Vanolyanüvegképis,aminmáregyasz-

szonyfotójavanráillesztve,köréjevirágot
festettek.Csíkbólismerünkegyvadászjele-
netetis.
Ritkasága miatt megemlítem, hogy

Osswald Ferdinánd (1698-1776) Sopron-
ban, az üvegképfestőműhelyében portré-
katésházasságiemléklapokat iskészített
a szentképek mellett.
Az üvegfestés sok mindenben külön-

bözik a szokásostól, már csak azért is,
mert meg kell 
majd fordítani
az üveglapot és 
akkor, ami jobb
oldalon volt, az
aszínénabalol-
dalrakerül.

A fényeket 
előbb kell fel-
festeni, csak az-
után azt, amin
tulajdonképpen
van a fény. Vi-
szont a színek száradás után eleveneb-
bekmaradnakazüvegmiatt,különösen,
ha fekete kontúrokat használunk, ami
minden színt felerősít. Ekkor viszont 
azábrázolásveszítatérbeliségéből.

ADávidKrisztián Imre kiállításának cí-
mében levő
„emberek” meg-
jelölés kisméretű
portrékat jelent. 
Nők, férfiak,
gyermekek. Fi-
atalok, öregek.
Köztük ismert,
örmény gyökerű

rokonok, például Zakariás Péter Karak-
teresek.
„Több volt” – mondja Krisztián, de 

az elmúlt, hat évben, mióta festi őket,
sokatelajándékozottbelőlük.
Bárcsakarcok,nekemmégisKosztolányi 

négysorajutazeszembe

...”szíveketgyűjtöttem.Elhanyatló
kedvesfőket,jóaggokkékerű
áldottkezét,kisgyermekekcsodás
seprőpillájú,bűvösszemeit”.

A tájak, városok csoportosítású képek szépen 
komponáltak, vál-
tozatosak, dina-
mikusak.Aszínek 
érzelemgazdagok.
Egyikképénnem-
csak az üveglap 
hátoldalára, de a
színére is ráfes-
tett. Ráadás az
apró darabokból
álló, színes ikon
sorozat. Simo-
gatótenyérbekí-

vánkoznak.Atürelem,aszeretetproduk-
tumai,akiállításkisékszerei.

A megnyitót hangulatossá, vidámmá
varázsolták a „Kálmán bácsi zenedéjé-
ből” jött gyermekek, akik különböző vi-
dékrőlvalóerdélyinépdalokaténekeltek,

amit tanárukkal,
Vikol Kálmánnal 
együtt citeráva1
kísértek. Kedves
hangjuk betöl-
tötte a termet és
a közönség bol-
doganvelükéne-
kelt.

Vikol Kálmán és tanítványai


