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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület (1015 Budapest, Donáti u. 7/A) 
2016. március 7-én, hétfőn, de. 11 órai 
kezdettel sajtótájékoztatót tartott a Borsos 
Miklós Lakásmúzeumban, 1014 Budapest 
Úri u. 6. szám alatt. A sajtótájékoztató té-
mája az egyesület által indított 

Velünk élő kultúrák: Örmények

című országos tanulmányi verseny volt. 
A középiskolák számára 2015-ben meg-
hirdetett programmal a 300 évvel ezelőtt 
elhunyt Verzár Oxendius örmény kato-
likus hitre térítő püspök halálára és az 
Örmény Genocídium 100. évfordulóján 
a másfélmillió örmény áldozatra emléke-
zünk. A 2015-ben indult verseny az erdélyi 
örmény ‒ örmény kultúra megismertetése 
céljából került megrendezésre, amelynek 
elődöntője november 21-én online mó-
don megtörtént, az első öt helyezett jutott 
a március 19-i budapesti döntőbe.

Az 1997. februárjában alakult Erdélyi  
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
újraszervezte az erdélyi örmény közös-
séget Magyarországon, miután az 50-es 
években megszüntették a civil szervezete-
ket, betiltották az egyházakat a kommu-
nista Magyarországon. A megfélemlített  
emberek származásukról, egyházi hova-
tartozásukról nem beszélhettek, így ezek 
a családon belül is megfakultak a tiltás, 
megtorlás miatt. 

1994-től a nemzetiségi önkormányza-
tisággal együtt kitartó munkával lehető-
vé vált  ‒ Nemeskürty István gondolatát 
leképezve: „Parázs a hamu alatt” ‒ újra-
éleszteni az emberekben az örmény kul-
turális- és katolikus hitéleti identitást, 

a származástudatot. Ezt a sziszifuszi mun-
kát vállalta fel az Egyesület és végzi im-
már közel 20 éve:  Fővárosi Örmény Klub 
üzemeltetése (21. évfolyam) az Erdélyi 
Örmény Gyökerek füzetek havilap kiadá-
sa (XX. évfolyam), az Erdélyi Örmény 
Múzeum könyvsorozat elindítása (21 ki-
advány), kiállítások örmény kulturális he-
tek, konferenciák…

A hazai örmény közösség elöregedő fél-
ben van, ezért elhatároztuk, hogy országos 
tanulmányi versenyt indítunk az állami- és 
egyházi magyar középiskolák között, hogy 
a fiatalságon keresztül minél több ember-
rel megismertessük a Kárpát-medencébe 
350 évvel ezelőtt befogadott erdélyi ör-
ménység dicső múltját, jelenét. Így szüle-
tett meg a Velünk élő kultúrák: Örmények 
országos középiskolai vetélkedő gondola-
ta, melynek során bizonyságot adunk arról, 
hogy a magyarörmények teljesen beolvad-
tak a magyar nemzetbe, kultúrájuk magyar 
kultúraként élhető meg mindenki számára, 
mégis valami más, ha megvizsgáljuk. Ezt 
teszik a versenyző fiatalok a megküldött 
hatalmas és gazdag forrásanyag megis-
merése által, melynek során kiderül, hogy 
sok rokon, barát, osztálytárs, szomszéd 
él közöttük  örmény gyökerekkel… Igaz, 
hogy a végeredmény a döntőn születik 
meg, hogy ki viszi el az első, a második 
és harmadik díjat, de mindenki megsze-
rezte a tudást, hogy felismerje, az örmény 
gyökereket, amely nagymértékben emelte 
és színesítette a magyar társadalmi, kultu-
rális, tudományos, gazdasági…életet. 

A tudáspróbára Magyarország 21 él-
vonalbeli egyházi és világi középiskolája 
kapott meghívást egyenletes területi el-
oszlásban. Az őszi, online módon zajlott 

Sajtótájékoztató 2016. március 7.

A sajtótájékoztatón balról Esztergály Zsófia Zita, Balogh Jenő, Dr. Székely András Bertalan

Szeretettel hívunk mindenkit 2016. április 10-én a 11 órai örmény katolikus szent-
mise után, kb. 11,50-kor kezdődő Zeneagapéra, amelynek vendégei Kirkósa Tünde és 
Kirkósa Tamás gordonkaművészek (Budapest, XI. ker. Orlay u. 6.).

Kirkósa Tünde 1986-ban született zenész családba. 2010-ben szerezte meg gordonka-
művész diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. További tanulmányokat 
végzett Belgiumban és az Egyesült Államokban. 

Testvére Kirkósa Tamás 1992-ben született. 2014-ben a Pécsi Tudományi Egyetem 
Zeneművészeti karán szerezte meg BA diplomáját és ebben a tanévben fejezi be a Győri 
Egyetem MA képzését ugyancsak gordonka hangszeren.

Műsor: Johann S. Bach szóló szvitjeiből tételek, valamint Bartók Béla hegedű duói-
nak gordonkára átírt változata.

Szongoth Gábor
szervező

Zeneagapé

Az elme és a szív mívelésének soha, de soha sem a fegyverek zaja, sem a lehető 
veszélyek miatti aggodalom, sem a közvetlen nemzeti gyász közepette szünetel-
nie nem szabad.

Toldy Ferenc
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elődöntőből öt csapat jutott a tavaszi dön-
tőbe. Bár a végeredmény a döntőn születik 
meg, minden  versenyre jelentkezett csa-
pattag, felkészítő tanár és a környezetük 
megszerezte a tudást, hogy felismerjék s 
nyitottak legyenek a jövőben is a velünk 
élő örmény gyökerű kultúra iránt, amely 
évszázadok óta nagymértékben emelte és 
színesítette a magyar társadalmi, kulturá-
lis, tudományos, gazdasági… életet. 

A kezdeményezéssel – amely mel-
lé odaállt az emberi erőforrások mi-
nisztere, a nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes, valamint a ha-
za i katolikus egyház feje is, erkölcsi 
és anyagi támogatásukat külön megkö-
szönjük –, nem titkolt célunk egyfelől, 
hogy referenciaként szolgáljunk egy jö-
vőbeni „Nemzetiségi kultúrák” tantárgy 
középiskolai bevezetéséhez, másfelől 
pedig más nemzetiségi közösségeknek 
is kedvet csináljunk hasonló, őket kö-
zéppontba állító tanulmányi verseny/
vetélkedő megszervezéséhez.

dr. Issekutz Sarolta

 Egyik visszhang a Sajtótájékoztató után

Velünk élő kultúrák
Diákvetélkedő az örmény gyökerek megismeréséért 

Március 19-én, szombaton tartják a döntőjét annak a középiskolások számára tavaly 
meghirdetett versenynek, amellyel a háromszáz évvel ezelőtt elhunyt Verzár Oxendius 
örmény katolikus hitre térítő püspök halálára és az örmény genocídium századik évfor-
dulóján a másfél millió áldozatra emlékeznek. 

A Velünk élő kultúrák: Örmények elnevezésű, országos középiskolai vetélkedőt az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hívta életre Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes és Erdő Péter bíboros, prímás, érsek fővédnökségével. A rendezvény 
célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse a Kárpát-medencében 350 éve letele-
pedett erdélyi örménység múltját és jelenét, felmutatva, hogy a magyar örmények teljes 
mértékben integrálódtak a magyar társadalomba, és kiváló gondolkodóik és szakembe-
reik által az elmúlt évszázadokban a magyar kultúrát építették.

Az egyesület fő célja, hogy újraélessze az emberekben az örmény kulturális- és ka-
tolikus hitéleti identitást és származástudatot, de a diákokat célzó versenymeghívás el-
sősorban nem örmény származásúaknak szólt, hiszen arra irányul, hogy a fiatalok tu-
datosítsák, hogy sok rokon, barát, szomszéd, osztálytárs él a környezetükben örmény 
gyökerekkel, akik bár ugyanazt a nyelvet beszélik, kötődnek egy másik kultúrához is. 
A tudáspróbára huszonegy élvonalbeli egyházi és világi középiskolát hívtak meg, fi-
gyelve arra is, hogy egyaránt képviselve legyenek a fővárosi és vidéki intézmények, 
valamint a katolikus és protestáns felekezetű gimnáziumok. A novemberben lezajlott 
online elődöntő eredményeként öt középiskola ötfős csapata jutott be a végső megmére-
tésre: jövő szombaton 10 órai kezdettel egész napos, látványos versenyben, a budapesti 

Móricz Zsigmond Gimnázium aulájában az Aszódi Evangélikus Gimnázium, a kecske-
méti Bolyai János Gimnázium, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium, a szegedi SZTE 
Gyakorlógimnázium és a házigazda Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai mérik össze 
tudásukat.

A középiskolások a verseny egyik feladataként felkutatták a saját településük örmény 
vonatkozású kapcsolatait, drámajátékkal készülnek, és számos képi, zenei és gasztronó-
miai feladvány teljesítése során dől el, melyik iskola csapata lesz a legjobb. A győztesek 
egyhetes erdélyi körutazáson vesznek részt, amelyen főként az erdélyi örmény vonat-
kozású helyszíneket keresik fel, de igyekeznek képet adni a teljes térségről – a város-
nézések és a túrák mellett egyaránt megismerkedhetnek az erdélyi szászok és a csán-
gók történetével, valamint a Kalotaszeg és a Mezőség sajátosságaival éppúgy, mint 
a Drakula-legendáriummal. A második helyezett csapat egynapos kiránduláson meg-
látogathatja a bécsi Mechitarista rend kolostorát és múzeumát, a harmadik helyezettek 
pedig Budapest turisztikai nevezetességeit, valamint a XI. kerületi örmény katolikus 
templomot és múzeumot látogathatják meg az Orlay utcában.

Az országos verseny Balog Zoltán miniszter egyéni keretéből a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával valósult meg, további támogatói a Fővárosi Örmény Önkormányzat, 
Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat és a Ferencvárosi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat.

(Magyar Idők 2016. március 11.)

2016.03.19.-én sikeresen és magas színvonalon lezárult a Velünk élő kultúrák: Örmé-
nyek  ‒ országos középiskolai tanulmányi verseny döntője.
A verseny a Budapesti Móricz Gimnázium aulájában zajlott nyilvánosan, nézőközönség 
jelenlétében, kulturális műsor kíséretében és örmény szíveslátás mellett.
A zsűr i összetétele a következő volt:
Dr. Dávid Katalin művészettörténész, akadémikus, egyetemi tanár (tiszteletbeli elnök)
dr. Issekutz Sarolta jogász, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, 
a verseny ötletgazdája és rendezője (elnök)
Bálintné Kovács Júlia tanár, könyvtáros (Kolozsvár), az Armenia Örménymagyar Ba-
ráti Társaság elnöke
Dr. Kovács Bálint történész, armenológus, egyetemi oktató (Lipcse)
Kali Kinga kulturális antropológus, armenológus
Tóth K. József történész, szociológus
A versenyt Endrődi Szabolcs középiskolai történelemtanár vezette.

Rövid jelentés a „Velünk élő kultúrák: 
Örmények” országos középiskolai vetélkedő 

döntőjéről


