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iparművészeti kiállítása mellett. A ki-
állítás megnyitóján örmény énekek 
is elhangzanak majd Kántor Annának 
és Kántor Andreának köszönhetően.

– Az Örmény Kultúra Napjait tehát 
nem most szervezik meg először. Ameny-
nyiben ez lehetséges, hasonlítsuk össze az 
eddigi eseményeket. Mivel több az idei, 
mivel tartalmasabb a korábbiaknál? 
– Minden rendezvény egyegy kérdés köré 
épült. A tavaly például az autonómia témá-
ját jártuk körbe, a kérdés aktualitása kap-
csán. Egy történész konferencia keretében 
azt mutattuk be, hogy Erdélyben Trianonig 
a különböző kisebbségek – zsidók, szá-
szok, románok, örmények – saját hagyo-
mányaik alapján önállóan szervezhették 
meg életü ket, bizonyos fokú autonómiának 
örvendtek. Ebben az évben egy teljesen 
más jellegű eseményen vehetünk részt, 
a hétköznapi élet kerül előtérbe a diaszpó-
rában, Erdélyben, amelynek része a halál is, 
és amit a Kriptaprojekt kapcsán mutatunk 
majd be. Lesz örmény katolikus szentmise 
is, ami mindeddig nem volt a Keresztelő 
Szent János templomban, ahol a gyergyói 
örmény Vörösköpönyegeseket is láthatjuk 
majd, és külön kiemelném a gyermekek-
kel való foglalkozást, az üvegfestést, hi-
szen gyermekprogramot mindeddig nem 
szerveztünk az Örmény Napok keretében. 
Tehát minden évben másra kerül a hangsúly, 
és úgy érzem, hogy a tapasztalatok bővülé-
sével rendezvényeink minőségileg is meg-
változnak, remélhetőleg jó irányba. Erről 
viszont a jelenlévők mondjanak ítéletet.

–  Mit hoz, mit jelent egy ilyen esemény az er-
délyi és a marosvásárhelyi örményeknek? 
– Egy ilyen rendezvény a találkozásról is 
szól. Az örmény származásúak közössége 
kicsi, de nagyon összetartó, egy beszél-
getés során nagyon hamar fény derül ro-
koni szálakra, régi baráti kapcsolatokra. 

A színes programok mellett talán ez a leg-
fontosabb, a személyes találkozás, mert 
a legjobban ennek szükségességét érzi 
a mai ember.

– Kik voltak azok, akik támogatták 
az eseményüket, illetve kik vehetnek 
részt az idei Örmény Kultúra Napjain? 
    – Az eseményt főtámogatóként minden 
évben felkarolja Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala, valamint a háromszáz
ötven éves jó örménymagyar kapcsola-
tok alapján Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa. A Maros Megyei Múzeum 
és az OpticaOptofarm Kft. is támogat 
bennünket a rendezvény megszervezésé-
ben, és a mai világban természetes a mé-
diapartnerek jelenléte – a Központ hetilap 
és nem utolsó sorban a Marosvásárhelyi 
Rádió. Azonban az intézmények mögött 
mindig arcok rejlenek, baráti „segítő job-
bok”, akik támogatják álmaink megvaló-
sulását. Szeretném ezúton is megköszönni 
nekik a rendszeres és önzetlen támogatást.

– Puskás úr, hogyan tovább? Perspektí-
vák, avagy: mire lehet számítani a követ-
kező években?

– Vannak terveink, tevékenységünk bő-
vül a fiatalok most induló csoportjával, egy 
kis tánccsoport megalakulása is körvonala-
zódik, és legkésőbb tavasszal egy örmény
magyar kézműves műhelytevékenységet 
is elindítunk. Ezek mind alulról jövő kez-
deményezések. Úgy tűnik, egyre többen 
fedezik fel önmagukban vagy úgy általában 
ennek az ősi kultúrának megragadó szép-
ségét és gazdagságát. Mi szervezeti szinten 
csupán segíteni akarunk a vágyak megva-
lósításában, mert úgy tűnik, hogy mégsem 
annyira rossz ez a világ, hiszen a szép örök 
értéke iránti érzés ma is továbbél.

 FORRÁS: Nagy-Bodó Tibor
www.kozpont.ro/hirek/tarsadalom/ 
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület elindította az országos közép-
iskolai versenyt világi és egyházi közép-
iskolák tanulói számára. A verseny meg-
rendezését a kultúráért felelős miniszter 
– Balog Zoltán – keretéből, mint Támo-
gató megbízásából a Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatóságával kötött szerződés 
tette lehetővé.

A verseny fővédnökei: Dr. Semjén Zsolt 
miniszterelnökhelyettes és Dr. Erdő Pé-
ter bíboros, prímás, érsek. 

A versennyel a Kárpátmedencei ma
gyarörménység a 2015ös esztendőben két 
kiemelkedően jelentős esemény kerek év-
fordulóját egy éven keresztül folyamatosan 
tartó rendezvénysorozattal kívánja meg-
ünnepelni. Egyfelől az erdélyi örmények 
örmény katolikus hitre történő áttérését 
szervező és végrehajtó Verzár Oxendiusz 
(Oxendio Virziresco 16541715) erdélyi 
örmény katolikus püspök halálának 300. 
évfordulója, másfelől az Örmény Genocí-
dium 100. évfordulója alkalmából. 

Az elődöntőben szerepelt középiskolák:
Svetits Katolikus Gimnázium Debrecen,  
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium 
 Aszód, Gödöllői Református Líceum 
Gimnáziuma  Gödöllő, Szent László 
Gimnázium  Szob, Ceglédi Kossuth 
Lajos Gimnázium  Cegléd, Földes 
Ferenc Gimnázium  Miskolc, Sárospataki 
Református Kollégium Gimnáziuma  
Sárospatak, Móricz Zsigmond Gimnázium 
 Budapest, Szent Margit Gimnázium  
Budapest, Patrona Hungariae Gimnázium 

 Budapest, SZTE Gyakorló Gimnáziuma 
 Szeged, Kazinczy Ferenc Gimnázium  
Győr, Pannonhalmi Bencés Gimnázium  
Pannonhalma, Janus Pannonius Gimnázium 
 Pécs, Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnázium  Esztergom, Bolyai János 
Gimnázium  Kecskemét, Szent Miklós 
Görögkatolikus Gimnázium  Nyíregyháza, 
NyME Bolyai János Gyakorló Gimnázium 
 Szombathely, Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium – Eger.

A bejelentkezett tanintézmények szá-
mára megküldtük a Versenyszabályzatot, 
a felkészítő anyagokat (9 db könyvet, 1 db 
DVDt 9 könyv digitalizált változatával 
és 2 db DVDt az Arménia folyóirat, va-
lamint az EÖGY füzetek digitalizált vál-
tozatával), továbbá tanulmányokat tettünk 
fel a www.magyarormeny.hu honlapunkra 
a Verseny címe alatt. A megküldött forrás-
anyagok a verseny befejeztével adomány-
ként a versenybe bejelentkező tanintéz-
mények könyvtára tulajdonába kerülnek. 

A verseny témáit 14 pontban foglaltuk 
össze, amelynek pontjaihoz részletes for-
rásjegyzéket csatoltunk (könyv címe és 
oldalszáma, tanulmányok) az elődöntő 
írásbeli feladatai megoldásához.

A verseny elődöntője 2015. novem-
ber 21én zajlott le internetes formában. 
A verseny elindítása előtt pár perccel 
dr. Issekutz Sarolta elnök videón kö-
szöntötte a versenyzőket. A kérdéseket, 
feladatokat pontban 9 órakor juttattuk 
el a versenyző csapatoknak, akiknek há-
rom óra állott rendelkezésre a válaszok 

Beszámoló
Velünk élő kultúrák: Örmények

Országos középiskolai tanulmányi verseny 2015-2016 elődöntő
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megadására, majd visszajuttatására. 
Minden csapattól megérkezett a válasz 
időben.

A versenyen 45 kérdés szerepelt, köz-
tük egyszerű bejelöléssel eldöntendő 
kérdések, képfelismerések, szöveges ki-
fejtendő kisebb fogalmazványok. Mivel 
elég sok kérdés volt és igen széles kö-
rűek, ezért a válaszadásnál a segédanya-
gok használata megengedett volt. A ver-
senyzők közel 2/3a a legtöbb kérdésre 
válaszolt és csak mintegy egyharmad 
futott ki az időből. A versenyre 21 csa-
pat nevezett és ebből 19 csapat indult az 
elődöntőn. Az elődöntő eredményeinek 
kiértékelése nagyon sok érdekes tanul-
sággal járt. A legfontosabb számunkra 

az, hogy a fiatalok igen nagy érdeklő-
dést és jártasságot mutattak az örmény, 
magyarörmény kultúra területén. Min-
den versenyzőnek és felkészítő tanárnak 
egy oklevelet és egy könyvadományt 
juttattunk el annak elismeréseként, hogy 
sikeresen részvett a verseny elődöntőjé-
ben. Ezúttal is szeretnénk megköszönni 
mind a versenyzőknek, mind a felkészí-
tő tanároknak a munkát és a közreműkö-
dést az örmény, magyarörmény kultúra 
terjesztésében.

A döntőbe öt csapat jutott, akik 2016. 
márciusában küzdenek meg a helyezése-
kért Budapesten. Jó felkészülést és ver-
senyt kívánunk minden döntőbe került 
csapatnak.

Az országos középiskolai tanulmányi verseny elődöntője döntőbe 
jutott csapatai: 

         Versenyző csapat Város Pont Felkészítő tanár  
1. Bolyai János Gimnázium  Kecskemét 310 Harkai Hajnalka  
2. Móricz Zsigmond Gimnázium Budapest 280 Lugosi Zsolt  
2. Aszódi Evangélikus Petőfi Gimn. Aszód 280 Dr. Péterfi Gábor  
4. SZTE Gyakorló Gimnáziuma Szeged 267 Blazovich Péter Márk  
5. Kazinczy Ferencz Gimnázium Győr 261 Lőrinczy Anna

Dr. Issekutz Sarolta elnök

Helyesbítések:
A füzetek 2015. nov.dec. szám 2. oldalán megjelent Négy ország egy nemzet cikk 
szerzője helyesen Boday Sarolta. Elnézést kérünk az érintettől.
Ugyanezen füzet 18. oldalán a Hősként egykor és Ma cikkben gépelési hiba történt 

Batthyány Lajos miniszterelnök nevében, amely miatt elnézést kérünk az olvasóktól.
                                                                                                                  Szerkesztőség

Templomaink egyik legszebb értékei közé 
tartoznak a harangok. Hiszen a harang-
szóra mindig odafigyelünk, mert üzentet 
hordoznak, hangjukkal cselekvésre kész-
tetnek. Ugyanígy a festett színes üveg-
ablakok is, amelyek a színes fényár által 
még szebbé teszik templomunkat.

Hogy ne csak mi, hanem utódaink is to-
vább hallhassák és megcsodálhassák temp-
lomunk ezen értékeit. Ezért megérett az 
idő arra, hogy a felelős utókor is magáénak 
érezze ezen értékek megőrzését és tovább-
adását a jelen kor lehetőségeihez mérten.

Az örmény közösség a „Fogadj 
örökbe egy harangot, légy egy fes-
tett ablak mecénása!” címmel a kö-
vetkező felhívással fordul minden 
jó szándékú és lehetőségéhez mérten 
támogató, adakozó testvéreinkhez!  
 Az idő vasfoga nemcsak rajtunk 

látszik meg, hanem a templomainkon is.  
Az 1929ben öntött harangjaink is az el-
múlt közel 90 esztendőben hívták az élőket, 
a holtakat elsiratták, a felhőket eloszlatták!  
Ugyancsak az 1896ban Grottauban ké-
szített értékes színes üvegablakok is átél-
ték a két világháború megpróbáltatásait.  
Az elmúlt évszázad után megérett az idő 
a harangok rendbetételére, automatizálásá-
ra és a színes üvegablakok restaurálására. 
A szíves adományozók és támogatók ne-
vei az „örökbe” vett harangokra és színes 
üvegablakokra fognak felkerülni, vala-
mint egy emlékplaketten és a Domus His-
tóriában is megörökítődik. 

A harangok rendbetétele, újra csa
págyazása és automatizálása közel 
1.000.000 Ft, 15.000 RONba kerül. 
A színes ablakok restaurálása közel 
4.500.000 millió Ft. 60.000 RONba kerül.

Örökbe fogadható harangok
Gyűjtés a gyeregyószentmiklósi örmény templom harangjainak 

automatizálására és a festett ablakok restaurálására!

Cím: Örmény Katolikus Plébánia Hivatal Parohia Armeano-Catolică
RO-535500- Gyergyószentmiklós/ Gheorgheni/ Niklasmarkt Piaţa 
Petőfi Sándor tér 4, Tel: 040- (0)266-361-517, web: www.gyergyoiormenyek.ro
A plébánia bankszámla számai:
RO05RNCB0155016313390024 HUF (Magyar)
RO44RNCB0155016313390001 RON (Román)

Hálás köszönet az adományokért!  T. Gál Hunor örmény plébános

Felhívjuk a  T. Olvasó figyelmét, hogy bár a felhívásban szerepel a közvetlen kap-
csolat felvétel és  utalás  lehetősége, aki úgy gondolja, hogy számára egyszerűbb, 
egyesületünkhöz (EÖGYKE) is eljuttathatja az adományt. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület fogadja és gyűjti az adomá-
nyokat a Budapest Bank 101007927259497200000007 bankszámláján és kö-
telezettséget vállal azok eljuttatására a jogosulthoz. Az átutalásra kérjük ráírni: 
„Adomány  Gyergyószentmiklós örmény harangokra”, vagy „Adomány Gyergyó-
szentmiklós templomi festett ablakok javítására”.

Dr. Issekutz Sarolta elnök, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület


