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Karácsonyi klubdélután díjakkal
Feldíszített karácsonyfa, meghitt muzsika, és az örmény hagyományokat felidéző 
színházi produkció várta a Fővárosi Örmény Klub tagjait. Az ünnep alkalmából át-
adták a Szongott Kristóf-Díjat, az Ani Trdat-díjat és a Trdat Különdíjat is. 
A cikkel boldog újesztendőt kíván az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
let és a Fővárosi Örmény Önkormányzat képviselőtestülete minden örmény és ma-
gyarörmény testvérnek. 

Nagyszámú közönség töltötte
meg aPestMegyeiKormány-
hivatal termét. A műsor első
részében az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesü-
let elnöke, dr. Issekutz Sarol-
taköszöntötteazegybegyűlte-
ket, emlékezve a 21 évvel ez-
előttialapításról,azazótaeltelt
karácsonyokról. Mint minden
évvégén,beszámoltazegyesü-
let2017éviműködéséről,majd
ünnepélyes keretek között át-
adta 19. alkalommal a 2017.

évi Szongott Kristóf-
Díjat az idei díjazott
Szongoth Gábor úrnak,
az EÖGYKE elnökhe-
lyettesének. (Lásd: 6.
oldaltól)Fogolyán Kris-
tóf fuvolaművész szívet
gyönyörködtető játéka,
dekülönösenadíjazott
köszöntésére felhangzó 
improvizációja igazán
ünnepélyessé tette év-
búcsúztatóestünket.
Azestmásodikrészé-

benEsztergály Zsófia, a 
Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat elnöke kö-
szöntötte a megjelente-
ket, áldott, békés kará-
csonytésboldogújévet
kívánva a jelenlévők-
nek. Beszédében hang-
súlyoztaazörménykö-
zösség összetartásának 
fontosságát, a közös 
ünneplést, az identitás
megőrzését.

A közösséget Csúz 
Lívia és Bor László vi-
dám improvizációs já-
téka várta - a színművé-
szek a nézőkkel együtt 
azt az újévhez köthető 
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örmény népszokást elevenítették fel, 
amely az anyaországban és az erdélyi ör-
mények közt is megmaradt: a szerencse-
pénzes sütemény hagyományát. A süte-
ményt, amelybe a pénzdarabot sütötték, 
annyi darabra vágta föl a családfő, ahá-
nyan a szűk családban voltak. A legkisebb 
gyerek az asztal alá bújva utasította a csa-
ládfőt, kinek melyik darabot adja, és aki a 
saját részében megtalálta a pénzt, az lett 
az év szerencsegyermeke. 
Azelnökünnepi beszédében emlékez-

tetettarrais,hogyazösz-
szefogás érdekében ala-
pította a fővárosi testü-
letazAniTrdat-díjat,va-
lamint a Trdat Külön-
díjat. Ezek átadására az
elnökasszonylegméltóbb
alkalomnak Jézus szü-
letésének ünnepét tartja, 
ezért választották az át-
adási ceremónia helyszí-
nének a karácsonyi ren-
dezvényt.
Ismertette:azAniTrdat-

díj névadója Ani város-
ának számos kimagasló

épületét emelte és kortársa volt a XVII. 
században Magyarországra, elsősorban
Erdély területére települő örményeknek.
Adíjatannakítéliodaazönkormányzat,
aki sokat tesz amagyarörménynemzeti-
ségért.IdénadíjatKali Kinga antropoló-
gus,író,újságíró,fordító,kritikus,iroda-
lom-éskultúraszervezővehetteát,azör-
ménykultúramentéséértvégzettmunká-
jáért.Améltatásbanelhangzott:KaliKin-
ga rendszeresen szervez előadásokat, ör-
mény irodalmi-antropológiai esteket,

Szongoth Gábor átveszi a Szongott-díjat Fogolyán Kristóf fuvolaművész

Kali Kinga ...és az Ani Trdat-díj
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előadásokat tart örmény iden-
titás és irodalom témában kü-
lönböző magyarországi és er-
délyi örmény kulturális szer-
vezetekköreiben,valamintku-
tatásokat végez örmény karak-
terológia a magyar irodalom-
ban témakörben. 1989 óta kü-
lönböző irodalmi és társada-
lomtudományi, illetve közös-
ségi lapokban, portálokon, va-
lamint szépirodalmi antoló-
giákban, közös prózakötetek-
ben, antropológiai gyűjtemé-
nyekbenpublikál,tagjaaSzép-
írók Társaságának. Hosszú et-
nológiai szakmai tapasztalat-
tal bír: interjúkat,filminterjúkatkészített
azerdélyiörményidentitástárgykörében
Gyergyószentmiklóson, Szamosújvárott,
Erzsébetvárosban, valamint a magyaror-
szágiörmények-magyarörményekéske-
letiörmények-köreiben,azörménykul-
turálisidentitásttettenérendő.Eztaszí-
nes,azörménykultúraés identitás-meg-
őrzéselőtt tisztelgőéletutatdíjaztaaFő-
városiÖrményÖnkormányzat.

ATrdatKülöndíjataKrisztusután301-
ben uralkodott III. Trdat királyra emlé-
kezvealapítottaa fővárosi testület.Aki-
rályvezetésévelazörményekbirodalma,
Armenia - aFöldönelsőként - államval-
lássá tette akereszténységet.Ezt a díjat,
kifejezetten a közösségért végzett kima-
gasló tevékenységért, 2017-ben Ajtony 
Gábornak,aCsíkkörzetiMagyar-Örmény
Szentháromság Alapítvány vezetőjének

Ajtony Gábor (Csíkszereda) díjazott Csúz Lívia és Bor László színművészek

Jobbról Kali Kinga, Pagonyi Judit, Esztergály Zsófia elnök 
és Heim Pál
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ítélte a FővárosiÖrményÖnkormányzat
testülete.
Ajtony Gábor korára való tekintettel,

nemtudottrésztvenniadíjátadón.
Fejér István és Zakariás István sza-

vaiszerintcsaknemhúszév teltel,ami-
óta újra alakult a Csíkkörzeti Magyar-
Örmény Szentháromság Alapítvány,
melynek egyik kezdeményezője Ajtony
Gábor volt.Az akkor összegyűlt kurató-
riumőtválasztottamegazalapítványés
a kuratórium elnökévé. Ő volt az a ve-
zető személyiség, aki a legmegfelelőbb
voltenneka tisztségnekabetöltésére.Ő
az a személyiség, aki kitart az utolsókig
az elvei mellett, annak érdekében, hogy
továbbra is megmaradjon a Csíkkörze-
ti Magyar-Örmény közösség magyarör-
ménynek, és nemalkuszikmegminden-
félekülsőhatásra.
EsztergályZsófiaelnökasszonymélta-

tásában elmondta: „Ajtony Gabi bácsit
azonkevesekegyikénektartom,akikivé-
telesjellemésigézőkarakter.Olyanem-
ber, akiből ma kevés
van.Szavahihető,nála
az adott szónak is sú-
lya van, nemhogy az 
írottnak. Nála nincse-
nek utólagos megol-
dások vagy laza ügy-
kezelések. De nin-
csenek hazugságok 
és képmutatás sem. 
Nem kerülnek előtér-
be az érdekek az er-
kölccsel szemben, ha
mond valamit, bizto-
saklehetünk,hogyab-
ban semmilyen túl-
zás vagy csúsztatás
nincsen, de az érzel-
meksembillentiktúla

realitásmérlegnyelvét.Őaza férfi,aki-
rőlirodalmárként,íróként,televíziósként
ésfilmeskéntkijelenthető,hogykarakter.
Izgalmas és mély, érzelmes és határozott 
egyben, tiszta lelkű és olyan történelmi
múltathordozmagávalszemélye,amely
igazicsemegemanapság.”Úgyfogalma-
zott:„DrágaGabibácsi,engeddmegatá-
volból,hogyaFővárosiÖrményÖnkor-
mányzat nevében a legmagasabb kitün-
tetésünket átadjam Neked, aki jellemé-
benispéldátmutatközösségének-ésitt
aKárpát-medenceiésErdélyimagyarör-
ményekremindgondolok.”
AzestvégénaBudapestFővárosII.ke-

rületi Örmény Önkormányzat karácso-
nyi könyvajándékát:TutsekAnnaAz én
utamc.regényétadtaátdr.IssekutzSarol-
ta elnökvalamennyimegjelentnek,majd
Esztergály Zsófia elnökasszony fogadás-
rahívtamegarésztvevőket.Azünnepiest
kellemes beszélgetéssel zárult, egymás-
nakBoldogÚjesztendőtkívánva.

Pagonyi Judit és dr. Issekutz Sarolta 

A közönség élvezte a vidám improvizációs játékot


