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2016. szeptember 9-11-e között hatodik 
alkalommal szervezték meg Gyergyó-
szentmiklóson az Örmény Művészeti 
Fesztivált. A rendezvény megnyitója a vá-
ros örmény-katolikus templomában zaj-
lott. A rendezvényen részt vett Kőrösi Vik-
tor Dávid konzul. 

Szombaton az örmény értékekről tartot-
tak konferenciát. Garda Dezső történész 
alaptémáját a pricskei kontumáció adta. 
Biblia az örmény hagyományban címmel 
tartott előadást Fröhlich Ida, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem (PPKE) történé-
sze. Őze Sándor üzenetét küldte a konfe-
rencia résztvevőinek. Jó hírt osztott meg a 
történész: tanulmányi úton vettek részt a 
Kaukázusban harminc PPKE-hallgatóval. 

Örmény Művészeti Fesztivált tartottak 
Gyergyószentmiklóson

A Marosvásárhelyről érkező Kálmán At-
tila elitkutató a Karátsonyi családot mu-
tatta be, akik őse, Guidó már 1858-ban 
grófi címet kapott. A remetei Pál Emese a 
Kabdebók családfájáról, életviteléről be-
szélt.

Szombaton négynyelvű – román, ma-
gyar, angol és örmény – táblát lepleztek le 
a kontumáci kápolnánál. 

A továbbiakban még számos program, 
koncert, könyvbemutató is része volt 
a fesztiválnak, akárcsak a Kisboldog-
asszony-napi búcsú és a vasárnap délutá-
ni Hurutfesztivál.

Magyarország Főkonzulátusa 
Csíkszereda honlapjának híreiből

2016. szeptember 12. 

  

Az idei rendezvénysorozat két napig tar-
tott. Olyan, örmény származású, egykoron 
a közéletre nagy hatással bíró, ám mára a 
kollektív emlékezetből kikopott személyi-
ségekről hallhattunk értekezéseket, akik-
nek életútja, életfelfogása máig példaként 
állhat előttünk. Az emlékezés lapjai – tisz-
teletadás Görög Joachimnak címmel tar-
tott előadást a néhai, hatalmas tiszteletnek 
örvendő gyergyószentmiklósi plébános-
ról, politikusról Fórika Sebestyén, aki leg-
inkább Görög Joachim szónoki mivoltát 
hangsúlyozta. Mint mondta, megmaradtak 
beszédeinek kéziratai, prédikációi. 

Nagy sikerű rendezvénysorozat 
volt Marosvásárhelyen

Balázs Árpád székelyudvarhelyi előadó 
egy, a leginkább Székelyföldön ismert, 
egykori birkózóról, Tamási Áron jó barát-
járól, Keresztes Lajosról tartott előadást 
Hentesből világbajnok címmel. (A Füze-
tekben évekkel ezelőtt bemutattuk, sőt a 
róla készült kisfilmet is.) Kora férfi-szép-
ségideáljának tartották, 1929-es álomes-
küvőjéről filmet forgattak, a neten megta-
lálható. A parajdi iskola sporttermét róla 
nevezték el, a Hargita Megyei Tanács Ke-
resztes Lajos-díjat hozott létre, sporttörté-
neti konferenciasorozatokat tartanak a ne-
vében, könyvet írtak róla. Példakép volt 


