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1930ban Kolozsvárott lát-
ta meg a nap világot a kor-
társ művészet kiemelkedő 
alakja, Szervátiusz Tibor 
szobrászművész. Erdély 
szülöttjeként nemcsak 
a kisebb ségben élő széke-
lyek, csángómagyarok, ha-
nem az egész magyar nem-
zet szolgála tát is vállalta. 
Műveinek mondanivalója, 
formavilága egyetemes érvényességű.

Már kisgyermekkorában eljegyez te 
magát a szobrászattal, nem utol sósorban 
édesapja, Szervátiusz Jenő munkásságá-
nak köszönhetően. Művei kivétel nélkül 
az elnyomatás keserűsé gét, ám ugyanak-
kor a magyarság élni akarását és remé-
nyeit jelenítik meg. A Ceausescurezsim 
valósággal üldözte, ez elől menekülve 
1977ben elhagyta szeretett szülőföldjét.

Bár az anyaországban elismert, sze retett 
alkotóként élhet, szülőföldje iránti vágya-
kozása soha nem csillapult. Ezért is alapí-
totta 2003ban feleségével a Szervátiusz 
Jenődíjat, amelyet olyan művészeknek, 
művészettörténészek nek és újságíróknak 
ítélnek oda, akik a nemzeti kultúra gyö-
kereit felmutatva alkotnak, illetve kiemel-
kedő munkát végeznek a magyar nem-
zeti identitás tudat erősítéséért. Feleségé-
vel a II. ke rületben, gyönyörű erdős kör-
nyezetben, az Árpádkilátó közelében él. 
2010ben a II. kerület díszpolgára lett.

Legjelentősebb közté-
ri emlékművei Erdélyben 
és Magyarországon talál
hatóak: a farkaslaki Ta-
másiemlékmű  egyetlen, 
édesapjával közös műve , 
a kőbányai Magyar Oltár, 
a győri Boldog asszonykor 
a nagymarosi Pietá. Szob-
rait erdélyi és magyaror-
szági múzeumok, illetve 

magángyűjtemények is őrzik.
Szervátiusz Tibor július 26án tölti be 

életének 85. esztendejét, s bár gazdag 
életművet tudhat magáénak, tucatszám 
őriz még megvalósulásra váró terveket.

 Amikor Magyarországra jöttem, a hi-
tem, a szülőhazám emléke, a magyar
ságtudatom és a nemzetem iránt érzett 
szeretet adott erőt az újrakezdéshez  nyi-
latkozta az idős mester lapunknak.  Tud-
tam, hogy küldetést bízott rám a Terem-
tő, amit nem utasíthatok el, és ott érez-
tem magamban az alkotás be lülről faka-
dó kényszerét is. Megtettem, amit megte-
hettem. Időnként erőn fölül is küzdöttem, 
és nemcsak a megélhe tésemért, hanem 
azért is, hogy alkotó maradhassak, hogy 
fába faraghassam, kőbe véshessem, fém-
be formálhassam a magyarság, a székely-
ség, a csángó magyarság szeretetét, a mi 
fajtánk fáj dalmát, örömét, erejét és remé-
nyeit.

(Budai Polgár 2015/13-július 10.)

85 éves Szervátiusz Tibor, 
a II. kerület díszpolgára

Emlékekből él az ember, s a múltból él az emlékezet. Kinek nincsen múltja, nem 
lehet jelene, s jövője sem.   

Eötvös József

Az Örmény Művészeti Fesztivál évek óta 
eseményekben gazdag programot jelent 
Gyergyószentmiklóson szeptember ele-
jén. Ez idén tovább gazdagodott. Művé-
szeti kiállítások, könyvbemutató, külön-
böző műfajú koncertek és persze az igazi 
örmény „ízt” adó gasztronómiai jelleg is 
megmaradt. Szintén jelentős hagyományt 
tud már magának a konferencia, rangos 
előadókkal és valóban tartalmas, érdekfe-
szítő előadásokkal.

A szombat délelőtt lezajlott konferen-
cia „múlt, jelen, jövő” mottóval zajlott. 
És itt egy valóban megfontolandó javas-
lat hangzott el, aminek megvalósítása lé-
nyeges lehet a gyergyói örménység jövő-
je szempontjából. 

Garda Dezső kifejtette, az örmények 
mindig tisztelték, becsülték nagyjaikat, 

azokat, akik ezt kiérdemelték. Az ő emlé-
küket és a különösen gazdag örmény múl-
tat mutathatná be egy örmény múzeum 
Gyergyószentmiklóson – vetette fel Garda. 
A múzeum helyszínéül a városközpontban 

található, jelen állapotában is impozáns 
Vákárféle házat javasolja a történész.

 Amint felvázolta, a gyergyói önkor-
mányzat és más szervezetek közös akarata 
és munkája kellene ehhez. Az örmény mú-
zeum céljára négy termet kellene bérel-
ni az épületben. Garda a bemutatásra ke-
rülő dokumentumok, kiállítási anyag be-
szerzését, biztosítását is felvállalta. Kije-
lentette, a múzeum a gyergyószentmiklósi 
örménység súlyát emelné ki Erdélyben és 
az örmény diaszpórában egyaránt.

A konferencián emellett az összes el-
hangzott előadás nagyobb figyelmet érde-
melt volna.

Például Bálint Tibor író életébe nyerhet-
tünk bepillantást az özvegye által elmesélt 
történetek, anekdoták által, „szétnézhet-
tünk” Jerevánban Krajcsir Piroska segít-
ségével, aki tíz évet élt az Ararát lábánál.

A konferencián felszólalt Anahit 
Simonyan, aki Örményországból érke-
zett Gyergyószentmiklósra, de még in-
kább megérintette a hallgatóságot a temp-
lomban elhangzott szavaival. Anahit 
Simonyan, aki Jerevánban A Nemzetkö-
zi Kulturális Kapcsolatok Nagyasszonya 
címet érdemelte ki, azért tanult meg ma-
gyarul, hogy az erdélyi örménység törté-
netét megismerhesse, dokumentálhassa 
az anyaország számára. Magyarul mond-
ta el, hogy egyetemistaként kutatta az ör-
mény múltat, tanulmányt írt az erdélyi ör-
ménységről, de most először járhatott az 
általa eddig csak dokumentumokból ismert 

Ünnepelt az örmény közösség 
Gyergyószentmiklóson

Kisboldogasszony napja amellett, hogy a gyergyószentmiklósi örmény katolikus temp-
lom búcsúja, öt éve örmény művészeti fesztivált is jelent. A hétvégén az örmények meg-
mutatták, van bennük életerő, nemcsak múltja, jelene, de jövője is van a közösségnek.
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Gyergyószentmiklóson. Meglátása szerint 
több ez a város, mint amit talán eddig gon-
doltunk róla: „Minden műemlék, minden 
kő, ami megtartja az örmény történelmet, 
az nemcsak az erdélyieknek, hanem Ör-
ményországnak és a teljes örmény kultúrá-
nak fontos, jelentős része”.

A templomban Kulcsár László, 
a Gyergyói Örmény Kulturális Egyesület 
elnöke köszöntötte ünnepélyesen 
Gál Hunor lelkészt, aki augusztustól lett 
az örmény közösség új papja. Tőle sokat 
várnak. Már az önmagában nagy jelentősé-
gű, hogy hosszú idő után olyan papja van 
a közösségnek, aki örmény rítusú szertar-
tás vezetésére is jogosult. Amint azt Fórika 
Sebestyén a konferencián elmondta róla, 
Gál Hunor sokat kutatta a nép múltját, és 
nagyon fontosnak tartja az örmény öntu-
datot, aminek erősítéséért szeretne tenni. 
A papok mindig is nagyban meghatároz-
ták a közösség életét, amikor valóban igazi 
vezető volt a pap, akkor a közösség is élt, 

amikor kevésbé, akkor a közösségi élet is 
visszaesett. Most felemelkedést remélnek.

Az örmény fesztivál hagyomá-
nyos és újdonságnak számító esemé-
nyei során a támogatóknak köszönhető-
en főként az ifjúság bevonása erősödött 
meg, a nekik szóló programok bővül-
tek. Nemzetközi ifjúsági tábor keretében 

animátorképzésben részesültek az örmény 
származású gyergyói és vendég fiatalok, 
de például ikonfestést is tanulhattak.

A Médiakaland programban Berszán 
Árus György irányításával fényképezés-
ben és ehhez kapcsolódó tevékenységek-
ben kaphattak útmutatót és egyben nekik 

jutott a feladat, hogy megörökítsék a fesz-
tivál fontosabb pillanatait. Ugyancsak a fi-
atalok számára nyílt lehetőség ismerked-
ni az örmény gasztronómiával, és Jánosy 
Alíz, illetve Bíró Boér Attila vezetésé-
vel a vasárnapi Hurutfesztiválon dalauzi 
és örmény ragu főzését is megtanulhatták. 
Mindennek a látogatók is őszintén örül-
tek, hiszen meg is kóstolhatták ezeket.

Hamlet Gasparian nagykövet, valamint 
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulá-
tusának küldöttje Szarka Gábor is leszö-
gezte, fontosnak tartják a továbbiakban 
is az Örmény Művészeti Fesztivál támo-
gatását. Újabb intézmények is bekapcso-
lódnak mostantól a gyergyói örményekkel 
való együttműködésbe. 

Vasárnap a Gyergyószentmiklósi Örmény 
Katolikus Egyesület, Gyergyó szentmiklós 
Önkormányzata, illetve Budapest XV. ke-
rületi Önkor mányzat, valamint a XV. kerü-
leti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködési megállapodás szán dék

  nyi latkozatát írtak alá. Cél kölcsönös meg-
ismerés, közreműködés a közművelődés 
területén, elsősorban az ifjúságra koncent-
rálnának közös rendezvényekkel. Az ör-
mény hétvége csúcspontja természete-
sen a templom búcsúünnepe volt, Szakács 

Endre örmény katolikus általános helynök 
mutatott be szentmisét, az ünnepi szónok 
pedig Jakubinyi György örmény katolikus 
apostoli kormányzó volt.

Gergely Imre
Forrás: Székelyhon.ro 2015.09.07.

a körmenetet a Vörösköpönyegesek vezetik

Az Országos Örmény Önkormányzat ÁSZ ellenőrzése
Az ÁSZ megállapította, hogy a nemzetiségi önkormányzat pénzügyi gazdálkodása részben, va-
gyongazdálkodása pedig nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A belső kontrollrendszer ki-
alakítása és működtetése összességében nem volt szabályszerű.

Az ellenőrzött időszakban az Országos Örmény Önkormányzatnál (önkormányzat) a kont-
rollkörnyezet kialakítása, valamint a kontrolltevékenységek, az információs és kommunikáci-
ós rendszer, valamint a monitoring rendszer kialakítása és működtetése nem felelt meg a jog-
szabályi előírásoknak. Az önkormányzat a jogszabályi előírások ellenére nem alakított ki és 
működtetett kockázatkezelési rendszert, a belső ellenőrzés kialakítása és működtetése pedig 
nem volt megfelelő.

Az önkormányzatnál a 20102014. évi költségvetési határozattervezetek nem a jogszabály-
ban meghatározott szerkezetben és tartalommal készültek. Az éves zárszámadások előterjesz-
tésekor a Közgyűlés részére tájékoztatásul nem mutatták be a pénzeszközváltozásokat és va-
gyonkimutatást, 20102011ben nem mellékelték az összevont könyvviteli mérleget sem. Az 
önkormányzat több ellenőrzött évben is megsértette az elemi költségvetés és a költségvetési 
beszámoló megküldésére, az időközi költségvetési jelentéshez és mérlegjelentéshez kapcsoló-
dó adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó előírásokat. Az önkormányzat az államháztar-
tás rendszeréből jogszabály, illetve megállapodás alapján kapott támogatások felhasználása és 
elszámolása során részben tartotta be a jogszabályi és a szerződéses előírásokat, azokról nyil-
vántartást nem vezettek.

Az önkormányzatnál nem határozták meg a vagyongazdálkodás szabályait. A 20102013. 
évi beszámolók mérlegsorait leltárral nem támasztották alá, a könyvviteli mérlegadatok való-
disága nem volt igazolható. Az önkormányzat a jogszabályokban és az SZMSZben meghatá-
rozott véleménynyilvánítási, egyetértési, közreműködési feladatainak eleget tett.

Az önkormányzatnak a 2008. évi ÁSZellenőrzés során tett javaslatok összességében nem 
hasznosultak. Az ÁSZ most a nemzetiségi önkormányzat elnökének és a hivatalvezetőnek fo-
galmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

www.jogiforum.hu 2015. 09.17, www.asz.hu/Jelentesek

Néhány megjegyzés az Országos Örmény Önkormányzat ÁSZ vizsgálati 
eredményével kapcsolatban.

Előre szeretnénk bocsátani, hogy ehhez az időszakhoz az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület képviselőinek semmi köze. Semmilyen befolyással nem bírtunk az Avanesian-Serkisián-


