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maradjon is, „hogy évszázadok múlva is 
legyen itt valaki belőlünk”.

Belefejelni a kinyújtott tenyérbe
„Mi magyarok halmozottan képesek va-
gyunk a kinyújtott tenyérbe belefejelni, 
hogy pofon legyen belőle” – így jellemez-
te Magyarország jelenlegi kormányának 
néhány intézkedését Sógor Csaba európai 
parlamenti képviselő, felvetve azt a kérdést 
is, hogy feltétlen szükséges-e Isten neve 
szerepeljen egy ország Alkotmányában. 

A székelyföldi vállalkozók lehetősége-
inek latolgatását a címben is idézett gon-
dolattal kezdte: „Ingyen sajt csak az egér-
fogóban van”, majd a szavahihetőség 
fontosságára tért rá saját példával. Köz-
vetítő szerepet töltött be, hogy Csíkszé-
ken egy japán üzleti kapcsolat alakuljon, 
Gyergyószéken pedig egy korzikai. Egyik 
székely vállalkozó sem volt képes határ-
időre legyártani a prototípusokat, illetve 
termékmennyiséget, így nemcsak ezt a két 
üzletet veszítették el, hanem a térség hír-
nevében is kárt tettek. Olyan „apróságo-
kat” is megemlített egy üzleti kapcsolat 
alapjaként, mint a település infrastruktúrá-
ja, hogy ha idejön egy vállalkozó, a szál-
lodából kijövet ne tócsába lépjen, hogy a 
fogadó félnek szükséges a magas szintű 
nyelvtudás. Országos szinten csökkenteni 
kellene a bürokráciát, oktatásba és egész-
ségügybe fektetni, hogy túlélhessük az 
előrevetíthető jövőt. „A következő 20 év-
ben 14,7 százalékkal csökken Európa la-
kossága, Afrika lakosságának száma meg-
duplázódik, Ázsiáé 4 milliárdról ötre nő. 
A lakosságcsökkenést pótolni kell.” Sógor 
Csaba szerint a legfontosabb teendő kis-
emberek szintjén a pénz kezelési módjá-
nak megváltoztatása, vissza kell térni a re-
neszánsz világába, amikor még működött 
a cserekereskedelem.

Afrikai üzleti lehetőségek
Osváth Pál Gambia nagyköveteként, illet-
ve Siera Leone küldötteként mutatta be az 
általa képviselt afrikai térséget, beszélt a 
lehetőségekről, illetve a megszorításokról. 
Olyan területről szólt, mely sokféle beruhá-
zásra alkalmas lehet, hisz például az onnan 
importált termékek után nem kell adót fi-
zetni, így került Marosvásárhelyre jelentős 
kedvezménnyel egy olyan felszerelés, mely 
a tavak alján lerakódott iszap feldolgozása 
révén állít elő energiát. Szintén Marosvá-
sárhelyen tervezik kereskedelmi iroda lét-
rehozását, de amíg az megvalósul, a nagy-
követséget lehet keresni üzleti kapcsolatok 
teremtéséhez. Jó tudni azt is, hogy a kon-
zulátus eljár a cégbejegyzés esetén, segít a 
munkavállalási engedélyek beszerzésében.  
Osváth Pál a területvásárlás lehetőségét 
hozta fel, mint a befektetési lehetőség alap-
ja: tud egy tengerparti, jelenleg eladó terü-
letet, melyen akár többféle faház-prototí-
pus is bemutatásra kerülhetne, ha négy-öt 
székelyföldi fafeldolgozó összefogna. Jó 
árat adnak Gambiában a termékekért, mun-
kaerőben sincs hiány, viszont a szabályok 
szigorúak, aki azok ellen vét, akár halál-
büntetéssel is számolhat. Így számos kül-
földi turista várja a halálos ítélet végre-
hajtását, mert kábítószert találtak náluk, 
ugyanakkor tilos az értékes fafélék export-
ja is, azok csupán képzőmûvészeti alkotás-
ként, kis szobrok formájában, megvámol-
va hagyhatják el az országhatárokat. Sza-
bály az is, hogy a befizetendő adó felett le-
het alkudozni, de ha a kiegyezett összeget 
év végéig nem fizeti be a vállalkozó, elko-
bozzák teljes vagyonát. Törvényen kívü-
li a homoszexualitás, Gambiából nem le-
het gyereket örökbe fogadni, tilos az ut-
cán csókolózni. Egyébként az egész Afri-
kában a fehér embert pénzeszsáknak nézik, 
van korrupció is, a jó hír viszont, hogy kis 

pénzért lehet információkhoz, előnyökhöz 
jutni az üzleti világban – jelentette ki teljes 
nyíltsággal Osváth Pál nagykövet. Szintén 
ő számolt be arról, hogy a tavaly Gambiába 
szervezett szakmai körútról a 15 cégképvi-
selő közül tizenketten szerződéssel tértek 
vissza. Idén novemberben újabb szakmai 

körútra nyílik lehetőség, csupán jelentkez-
ni kell, akár az üzletember-találkozót szer-
vezők közvetítésével, akár a gambiai nagy-
követség magyarországi honlapján találha-
tó elérhetőségek által.

(Gyergyói Hírlap 2013. 09. 11.)

  

A Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban 
zajló kétnapos rendezvényre Erdély külön-
böző településeiről érkeztek a résztvevők, a 
programok során a gyerekekkel közös játé-
kokra is sor került, a felnőttek számára tartott 
előadások, szakmai beszélgetések alatt pedig 
három óvónő foglalta le a kicsiket. 

A szépvízi örmény templom állapotát Za-
kariás Botond ismertette, Bogos Ernő mű-
építész szerint első lépésként az olajfestéket 
kell eltávolítani a falakról, mivel a szaksze-
rűtlen beavatkozás már mostanig felmérhe-
tetlen károkat okozott. A tábor ideje alatt az 
elszállásolást és az étkezést megoldják, az 
örmény származású és velük szimpatizáló fi-
atalok számára szóló felhívást, amint az idő-
pont tisztázódik, nemzetközi szinten is meg-
hirdetik.

A márkanevek jelentőségéről, az Erdé-
lyi Magyarörmények Szövetségének jelké-
pek általi meghatározásáról Balázs Áron tar-
tott előadást, a jelenlévők pedig eldöntötték, 

hogy a közeljövőben pályázatot írnak ki a 
szövetség logójának elkészítésére. A részt-
vevők Gergely Imrének, a Gyergyói Hírlap 
főszerkesztőjének szakmai tanácsait meg-
hallgatva elhatározták, hogy először interne-
tes portálon teszik közzé az erdélyi örmény-
ség körében zajló eseményekről szóló íráso-
kat, miközben megpróbálják megtalálni az 
anyagi keretet nyomtatott változat megjelen-
tetéséhez is.

A Bethlen Gábor Alap által támogatott 
rendezvényt dr. Puskás Attila és Kulcsár 
László szervezők hatékonynak ítélték, és 
ezt támasztja alá a résztvevők véleménye 
is. Zakariás Eszter szerint jó lenne, ha jö-
vőben többen vehetnének részt a táborban, 
Magyari Sáska Zsolt azt emelte ki pozití-
vumként, hogy olyanok is megjelentek, akik 
korábban nem voltak jelen az örmény ese-
ményeken, és annyira jól érezték magukat, 
hogy még 2-3 nappal szívesen megtoldották 
volna az együttlétet. Shefler Emese úgy véli, 

Vincze Csilla
Hírlevelet és kalákát terveznek

az örmény származásúak
A Gyergyói Örmény Katolikus Egyesület és az Erdélyi Magyarörmények Szövetsé-
ge (EMÖSZ) szervezésében az elmúlt hétvégén örmény származású fiatal családok 
táboroztak Gyergyószentmiklóson. Eldöntötték, hogy jövőre ifjúsági kalákát szer-
veznek a szépvízi örmény templom megmentése érdekében, és hírlevélben értesítik 
az örmény származásúakat az erdélyi eseményekről.
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az örmény fiatal családok akár hosszabb 
nyári táborokban is részt vennének. A játé-
kokat szervező Debreceni Orsolya elégedet-
ten nyugtázta, hogy az édesanyák még több 
közös játékot igényelnének. Székely Szi-
lárd a hétvégi tapasztalatok alapján ideális-
nak tartaná, ha negyedévenként sor kerülne 
szakmai, stratégiai találkozókra. Puskás Atti-
la Barna javasolta, hogy a résztvevőket elő-
re értesítsék a megvitatásra kerülő témákról, 
mert hatékonyabb lesz a találkozó, ha felké-
szülten, konkrét véleményekkel érkeznek, és 
érdemben tudnak hozzászólni.

A rendezvény keretében generáci-
ók közötti találkozóra is sor került, a 
gyergyószentmiklósi örmény katolikus egy-

háztanács, a kórus és az Oltáregylet tagjainak 
dr. Puskás Attila elnök mesélt az EMÖSZ 
létrehozásának fontosságáról, és arról, hogy 
mennyire nagy szükség van az idősek életta-
pasztalattal átitatott bölcs véleményeire, míg 
Fehér Antal kántor az örmény származású 
családok feltérképezését szorgalmazta. A fia-
tal családok találkozóján megerősítést nyert, 
hogy szükséges a különböző települések kö-
zötti kapcsolattartás, az összefogás minden 
téren meg kell valósuljon, a kis helyi szere-
tetközösségek által erősödhet meg az erdé-
lyi magyar-örménység, amelynek önszerve-
ző készsége történelmi tény.

(Gyergyói Hírlap – 2013. szeptember 24.)

  

  Pénteken este a Kultúrpalota Kistermében 
került sor a hivatalos ünnepségre, amelyre 
hivatalos volt a vásárhelyi magyar-örmény 
közösség, de a Hargita és Kovászna megyei 
magyar-örmény testvéregyesületek képvi-
selete is. A vártnak megfelelően a teremben 
alig akadt üres hely. Jelen volt Csige Sándor 
Zoltán, Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusának vezető konzulja, valamint a me-
gyei közgyűlés alelnöke, Lokodi Edit Emő-
ke és Marosvásárhely alpolgármestere, Peti 
András. A MÖMKE elnöke, Puskás Atti-
la először az egyesület történetét ismertette.

Századokra nyúlik vissza
A 2008. december 8-án bejegyzett Ma-
rosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturá-

lis Egyesület szám szerint öt éves, ám va-
lójában sokkal régebbi keletű múltra tekint 
vissza – mondotta. „A háromszáz éve Er-
délyben megtelepedett örménység évtize-
dekkel, sőt századokkal ezelőtt jelen volt a 
városban, jelen van, és vélhetőleg még na-
gyon sokáig jelen lesz, különleges színfolt-
jával, kultúrájával, tudásával gazdagítva 
Vásárhely amúgy sem színtelen összképét. 
Maradandót kell alkotnunk, mint ahogyan 
ezt tették elődeink is, hogy legyen mit át-
adnunk, ráhagynunk az utánunk következő 
nemzedékeknek” – emelte ki beszédében.

Rendezvények havonta
Az egyesület havi rendszerességgel tart-
ja kulturális, ismeretterjesztő, szórakozta-

tó rendezvényeit, ám ha alkalom és szük-
ség adódik rá, ennél gyakrabban is. „Azért 
is van az, hogy ha csupán a számokra ha-
gyatkozunk, akkor kiderül, hogy az öt év 
alatt nem havi egy-egy találkozónk volt, 
hanem egészen pontosan 1,16. Ezt mutat-
ja ugyanis a száraz statisztika, meg a het-
ven rendezvény jegyzőkönyve” – mondta 
tréfásan az elnök, aki a kötetlen hangulatú 
előterjesztését megtoldotta egy már ismert 
magyar-örmény vélekedéssel: Erdélyben 
kétféle ember van – az egyik, aki örmény, 
a másik, aki még nem tudja, hogy az. Ha 
számba vesszük a városban élő Péterfieket, 
Ábrahámokat, Dombiakat, Domokosokat, 
Gáborfiakat, Fogolyánokat, Lászlófiakat, 
Novákokat, Rádulyokat, Stefánovicsokat 
– hogy az Ávédokról, Patrubányokról, 
Kábdebókról már ne is beszéljünk –, bi-
zony nagy igazság rejtőzhet a tréfás véle-
kedés mögött.

Az ünnepi hangulatot csak fokozta az 
Aszalos Enikő szopránénekes, Kecskés 
Ávéd Erika és Ávéd Éva előadóművészek, 
a Grazioso vonósnégyes és Kilyén Ilka 

színművész előadása, ami újfent bizonyí-
totta, hogy a magyar-örmények Ani-beli 
őseiktől magukkal hozták a kultúra irán-
ti évezredes vonzalmukat.

Az évfordulós rendezvény támogatá-
sát felvállalta a Communitas Alapítvány, 
a Bethlen Gábor Alap, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusa, és az Optica 
Optofarm Kft.

(Vásárhelyi Hírlap, 2013. október 12.)

Bakó Zoltán
Ünnepeltek a marosvásárhelyi magyar-örmények

A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesületet (MÖMKE) öt évvel 
ezelőtt jegyezték be hivatalosan. Ennek megünneplésére szervezett háromnapos, 
nagy sikernek örvendő rendezvényt az egyesület vezetősége.

Pénteken Duha István képzőművész farag-
ványaiból nyílt kiállítás a Bernády Ház eme-
leti galériáiban, míg szombat délután a Kul-
túrpalota kistermében zajlott a születésna-
pi ünnepség. Utóbbi ceremóniamestereként 

Biluska Annamária színművésznő lépett a 
kisterem színpadára, rövid köszöntőbeszéde 
után a Grazioso vonósnégyes játszott.

Dr. Puskás Attila az egyesület elmúlt öt 
évének tevékenységét, az elért eredménye-

K. Nagy Botond
Kisebbség a kisebbséggel

Ötéves a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület
Kétnapos ünnepségsorozattal, valamint erdélyi kirándulással ünnepelte fennállá-
sának ötödik évfordulóját a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesü-
let. A MÖMKE, eddigi tevékenységének, nívós rendezvényeinek köszönhetően ki-
vívta a marosvásárhelyi, az erdélyi magyarság megbecsülését. A péntek délutáni 
tárlatnyitón és a szombati gálaesten szépszámú közönség tette tiszteletét.

A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális 
Egyesület ülése, dr. Puskás Attila elnök


