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VIII. SzárhegyI 
Írótalálkozó

Írók, irodalmi 
lapok szerkesztői 

tanácskoznak

Körkép

Második alkalommal szerveznek 
Örmény Művészeti Fesztivált 
Gyer gyószentmiklóson. A ren-
dezvény létrejöttének egyik szor-
galmazója és szervezője Kulcsár 
László vállalkozó, az örmény kato-
likus plébánia egyháztanácsosa.

– Mit jelent örménynek len
ni a 21. század elején Gyer gyó
szentmiklóson?

– Az örménységünket a gén-
jeinkben hordozzuk és azokban a 
szokásokban, felfogásban, élethez 
való viszonyulásban, kulturális je-
gyekben létezik, ami jellemez min-
ket és amit igyekszünk megmutat-
ni a közelgő fesztiválunk alkalmá-
val. Az örmény nemzethez való 
kötődés számunkra már történe-
lem, de ugyanakkor figyelünk arra, 
mi történik Örményországban. 
Például sajnálattal vettük tudomá-
sul azt az incidenst, ami Magyar-
országon történt, hogy kiadták az 
azeri baltás gyilkost, akit épphogy 
nemzeti hősnek nem kiáltottak ki, 
amint Azerbajdzsánba ért. (Szerk. 
megj.: Magyarország kormánya 
kiadta Ramil Sahib Safarovot, aki 
életfogytiglani börtönbüntetését 
töltötte örmény egyetemistatársa 
meggyilkolása végett. A fiatalem-
ber viszont amint hazaért szülőha-
zájába, Azerbajdzsánba, elnöki ke-
gyelmet kapott. Emiatt Örmény-
ország megszakította diplomáciai 
kapcsolatait Magyarországgal.)

– Mennyire kötődnek az anya
országhoz, hívtake küldöttet az 
örmény nagykövetségről?

– Mi már magyarok vagyunk, 
nem beszéljük az örmény nyelvet, 
s emiatt értelmetlen bárkit is meg-
hívni az örmény követségről, de 
nem kizárt, hogy egy későbbi fesz-
tiválon ez is megtörténik. A szo-
kásainkhoz ragaszkodunk, kultú-
ránkat igyekszünk megtartani, de 
a magyarságunk megkülönböztet 
a más vidékeken élő örményektől. 
Így például a Románia déli részén 
élő örményektől is, ők ugyanis a ro-
mánságba olvadtak be, átvéve az or-
todox vallást, mi pedig katolikusok 
vagyunk. Ettől függetlenül tartjuk a 

kapcsolatot és eljárunk egymás ren-
dezvényeire. Ha az anyaországból 
kivándorolt örménységet nézzük, 
mindig abból kell kiindulni, hogy 
mikor és hová telepedtek le. 

– A tavalyi örmény fesztivál 
amolyan próbálkozásnak tűnt, idén 
viszont gazdag, igazi fesztivál jellegű 
programmal hozakodtak elő. Mi ösz
tönözte a szervezőket a folytatásra, 
mi késztette önöket arra, hogy a város 
többi rendezvényétől függetlenül kü
lön „örmény napokat” szervezzenek?

– Főleg a számos pozitív visz-
szajelzés, ami a város lakosságától 
és a meghívott vendégeinkől ér-
kezett, ez megerősített bennünket 
abban a hitünkben, hogy egy ilyen 
rendezvénynek ebben a városban 
helye van. A másik szempont, ami 
arra késztetett, hogy a folytatásban 
gondolkodjunk, az az alapvető 
emberi igény, hogy ne csak éljünk, 
hanem valamit hagyjunk is ma-
gunk után. Ez utóbbit úgy tudjuk 
megmutatni, hogy örménységün-
ket kiemeljük, rámutatunk ennek 
a színes és változatos kultúrának a 
még ma is létező jegyeire.

– Mi az, amire ráerősítettek az 
idei fesztivál szervezésében?

– Mivel a gyergyói örmény-
ség olyannyira megőrizte étke-
zési kultúráját, hogy ma már 
sok ételről nem is tudják, hogy 
az lényegében örmény erede-
tű, úgy gondoltuk, ezt a vona-
lat erősítjük. S most nemcsak 
a hurutos levesre gondolok, 
ami természetesen lesz, csak 
éppenséggel versenyszerűen a 
több településről érkezett ör-
mény származásúak készítik 
el saját változatukat. Ugyanis 
„vita van” abban, hogy melyik 
hurutos leves, sőt melyik hurut 

a jobb: a gyergyószentmiklósi, 
csíkszépvízi vagy a szamosújvári? 
Lesz viszont örményétel-kósto-
ló is, amit gyergyószentmiklósi 
vendéglőkben készítenek el Paul 
Agopian örmény gasztronómus 
barátunk receptjei és útmutatása 
alapján. Emellett idén nagy hang-
súlyt fektetünk a fiatalságnak 
szánt programokra, egyrészt kis-
iskolásoknak szervezünk foglal-
kozást képzőművészek irányítása 
mellett, másrészt a középiskolás 
média szakos diákoknak nyúj-
tunk tapasztalatszerzési lehető-
séget fotózás, képszerkesztés és 
vágás ismereteik elmélyítésére.

Jánossy Alíz

kulcSár láSzló: 
Az ÖrMényséGrőL, ÖrMény értéKeKrőL

Megmutatni a másságot

GyerGyó

a romániai magyar irodalom 
aktuális problémáinak átbeszé-
lése, Kárpát-medencei szintű 
egyeztetések, a székelyföldi iro-
dalom helye a kortárs magyar 
irodalomban – a kétévente meg-
rendezett szárhegyi Írótalálkozó 
célja, melyet szeptember 6–9. 
között jár körül a tábor közel 60 
író résztvevője. A rendezvényen 
átadják a Hargita Megye taná-
csa által alapított, pénzdíjjal is 
járó Csiki László Irodalmi Díjat.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Nyolcadik alkalommal ren-
dezik meg a Szárhegyi 
Írótalálkozót szep tember 

6–9. között Gyer gyó szárhegyen, 
a Hargita Megye Tanácsa intéz-
ményeként működő Szárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ-
ban, a megyei önkormányzat, a 
központ és a Székelyföld folyóirat 
szervezésében. Idén a magyar és 
azon belül az erdélyi irodalom 
történetének és a történet írásá-
nak sajátos kérdéseit, perspektí-
váit, szemléletmódjait elemzik a 
résztvevők.

Az esemény mai hivatalos 
megnyitóján a tervezett program 
szerint Borboly Csaba tanácselnök 
mellett beszédet mond dr. Zsig-
mond Barna Pál, Magyarország 
csíkszeredai főkonzulja, Markó 
Béla költő és Egyed Péter esszé-
ista, filozófus, a projekt szakmai 
felelőse.

A továbbiakban Pomogáts Béla 
irodalomtörténész Erdélyi iroda
lom – múlt, jelen, jövő címmel tart 
vitaindító nagyelőadást.

A rendezvénysorozat keretében 
bemutatkoznak az eirodalom.ro 
portál szerkesztői, valamint a Raj-
zás 2012! Generációja is.

A holnapi program részeként, 
17 órától átadják a Csiki László 
Irodalmi Díjat, amelyet két éve 
Hargita megye Tanácsa és a Szár-
hegyi Kulturális és Művészeti 
Központ alapított, és 35 év alatti 
fiatal írók-költők támogatására 
ítél oda a szakmai grémium. A 
találkozó Borsos Zoltán dzsessz-
műsorával zárul.

> Lószemle. Az V. Gyergyói Lovas 
Napok keretében ismét lesz lószemle, 
amelynek célja a környék lovas hagyo-
mányainak felelevenítése és ápolása, a 
különböző lófajták,  típusok és egyedek 
bemutatása által. A szeptember 23-án, va-
sárnap reggel 8 órától kezdődő eseményre 
a gyergyószentmiklósi lovaspályán várják 
mindazokat a lovas gazdákat, kellően „ki-
csinosított” jószágaikkal együtt, akik sze-
retik a lovakat és szívesen megmutatnák 
a nagyközönségnek kedvenc jószágukat. 
Benevezni a helyszínen lehet előzetes beje-
lentkezés alapján, de nevezni lehet a hon-
lapon közzétett bejelentkezési űrlapon is. 

A részt venni szándékozók visszajelzését 
szeptember 17-ig várják.

> Rajzpályázat gyerekeknek. A gyer-
gyószentmiklósi Krigel Sportklub rajz-
pályázatot hirdet az V. Gyergyói Lovas 
Napok alkalmával 1–16 éves gyerekek 
számára. A pályázat célja a lovak bemu-
tatása a gyerekek szemszögéből. Pályázni 
bármilyen, lovas témával kapcsolatos rajz-
zal lehet, amely megfelel a kiírás feltételei-
nek. A pályamunkák bármilyen techni-
kával készülhetnek A4-es formátumban. 
A pályázatokat szeptember 17-ig, hétfőig 
lehet eljuttatni munkanapokon 9–16 óra 

között a Gyergyói Kisújság székhelyére 
(Szabadság tér 22. szám), a Fény TV ügy-
félszolgálati irodájára (Virág negyed 41/E 
szám), a Gyergyó TV székhelyére (Bucsin 
negyed, 27. tömbház, B–C lépcsőház), 
a Krigel Sportklub székhelyére (Kossuth 
Lajos u. 208/A szám), illetve a következő 
postai címre: A.S. CLUBUL SPORTIV 
KRIGEL, Gheorgheni 535500, str. Kos-
suth Lajos 208/A, jud. Harghita. A rajzok 
értékelését szakmai zsűri végzi, a díjazást 
szeptember 23-án, vasárnap tartják a 
gyergyószentmiklósi lovaspályán (Tűzol-
tók utca vége), az V. Gyergyói Lovas Na-
pok keretében.

> Kutyakiállítás. Az V. Gyergyói Lovas 
Napok keretében idén is szerveznek kutya-
kiállítást. Az eseményre szeptember 17-ig, 
hétfőig lehet benevezni a 0744–783826-
os telefonon, illetve a www.fogathajtas.
ro honlapról letöltött benevezési lappal, 
elektronikus formában. Az ebek fajtisztasá-
gát nem szükséges törzskönyvvel igazolni, 
viszont a fajtisztaság feltétel a kiállításon 
való részvételhez. A kiállítást állatorvos fel-
ügyeli, és minden állat számára szükséges az 
oltáskönyv bemutatása (érvényes veszettség 
elleni oltással). A kutyakiállítás szeptem-
ber 22-én, szombaton reggel 8 órától lesz a 
gyergyószentmiklósi lovaspályán.hí
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Kulcsár László: örménységünket a génjeinkben hordozzuk fotó: jánossy alíz

Ma kezdődik Gyergyószentmiklóson a II. Örmény 
Művészeti Fesztivál az Örmény Közösségi Ház-
ban. A rendezvény megnyitóünnepsége 11 órakor 
kezdődik, majd kiállítások megnyitóit tartják, a 
Gyergyószentmiklósi Örmény Kórus üdvözlé-
sével bemutatkoznak a művészek: Felházi Lenke 
Zsuzsánna festményeket, Puskás Attila Barna ör-
ményországi képeket állít ki, Csiki Margit Gitka 
kiállításának címe Örmény motívumok a falifákon. 
Bulbuk Márton István pedig a Szabók bástyáját és a 
Bocskay-házat mutatja be. A megnyitó után a kiállí-
tók gyermekfoglalkozásokat tartanak. Ebéd után, 15 
órától az Örmény Közösségi Házban Márton Lász-
ló, Pál Emese és Bulbuk Márton István tart előadást, 
16.30-tól pedig 500 éves az örmény könyvnyomtatás 
címmel nyílik kiállítás a Tarisznyás Márton Múze-
umban. Ugyanitt 17 órától Örményországot bemu-
tató filmet vetítenek, majd a 18 órai szentmise után 
Kirkósa Júlia és Ványolós Andrásné Csillag Orsolya 
koncertezik az örmény katolikus templomban. 20 
órakor az Astoria vendéglőben Borosnyay Klára fest-
ményeiből nyílik kiállítás, 20.30-tól gasztronómiai 
bemutató, 21.30-tól pedig a Nosztalgia kávézóban 

kötetlen beszélgetés, kávékísérő marlenkával és világ-
hírű örmény előadók zenéjével.

Holnap 11 órakor kezdődik a gyergyó szent-
miklósi örmény katolikus templom búcsúünnepe, 
a misén részt vesz dr. Jakubinyi György örmény 
katolikus kormányzó és a kerület papsága, ün-
nepi szónok Horváth István. Közreműködik a 
Gyergyószentmiklósi Örmény Kórus. A szentmisét 
követően ünnepi körmenet a Vörös köpönyegesek-
kel a templomkertben. Délután 5 órától Bálint Júlia 
a Kolozsvári Piarista Főgimnázium örmény gyöke-
rű tanárairól beszél az Örmény Közösségi Házban, 
18.45-től pedig Márffy Gabriella és Benedek Tibor 
koncertezik az örmény katolikus templomban, 20 
órától pedig Dézsi Zoltánnal költővel és Tatár Imre 
gitárművésszel találkozhatnak a líra kedvelői.

Vasárnap 10-kor kezdődik az ünnepi szentmise, 
11-től a Tiberius vonósnégyes koncertezik, 11.30-tól 
hurutfesztivált tartanak, angadzsabur-sirítést tanul-
hatnak az érdeklődők, örmény süteményeket szolgál-
nak fel. A fesztivál szervezői a Gyergyószentmiklósi 
Örmény Katolikus Plébánia és a Gyergyószentmiklósi 
Örmény Katolikus Egyesület.

II. Örmény Művészeti Fesztivál


