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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


