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BALÁZS KATALIN

Az örmény művészeti fesztivá-
lon bemutatkoznak kézműves 
termékeikkel, hagyománya-

ikkal a magyarok, szászok, zsidók, 
románok és cigányok is. A nemzetek 
gasztronómiai különlegességeiket is 
hozzák, a hurutot pedig az örmények 
adják hozzá, ételízesítőként.

Sokszögű programot állítottak 
össze a nyolcadik alkalommal meg-
rendezett fesztivál szervezői, a Gyer-
gyói Örmény Katolikus Egyesület, az 
Erdélyi Magyarörmények Szövetsége 
és Gyergyószentmiklós Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. Az örmények 
ünnepe e fesztivál, ahol helye van az 
örmény konyaknak és ángádzsábur-
levesnek, de ugyanakkor a spirituali-
tásnak, búcsús szentmisének, a res-
taurált üvegablakok megáldásának 
és harangszentelésnek is. Az örmény 
közösség azonban a vendéglátó sze-
repét is betölti, minden más, Gyer-
gyóban élt vagy élő nemzet tagjait 
meghívva az eseményre. Ezt méltatta 
a tegnapi sajtótájékoztatón Len Emil, 
Gyergyószentmiklós alpolgármeste-
re, jelezve, a város gazdagságát adja 
a sok nemzetiség, békés együttélé-
sük nemcsak történelmi tény, hanem 
a jelen valósága is. A városvezető be-
vallotta, a szűkös költségvetés nem 
tette lehetővé, hogy a rendezvényt 
rangjához mérten támogassák, de a 

szervezésben és a technikai háttér 
megteremtésében maximális segít-
séget nyújt az önkormányzat. 

Neves vendégek érkeznek a nyol-
cadik fesztiválra, tájékoztatott szer-
vezőként Kulcsár László, két nagy-
követet is említve: „Örményország 
romániai nagykövete minden évben 
velünk ünnepelt. Most, bár nagy-
követváltás volt, nem kell lemonda-
nunk a folytonosságról, egész feszti-
vál alatt jelen lesz Sergey Minasyan. 
Vasárnapra pedig a pápa romániai 
nagykövete érkezik, Miguel Maury 
Buendìa vatikáni nuncius tartja a va-
sárnapi búcsús szentmisét.” A szent-
misén a hívek együtt örvendhetnek 
annak is, hogy elkészült az örmény 
temető első harangja Lázár János 
emlékére, a család adományaként.

Alpolgármester és szervező 
sajtótájékoztatója a holnap 
rajtoló fesztiválról
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Örmény fesztivál  két nagykövettel
Ünnepel a nációkban gazdag város
• Az örmény közös-
ség szervezi, de az 
együttélő nemzetek 
mindegyikének és 
mindegyikéről szól a 
hétvégi esemény. 

• A Hagyományok Háza 
Hencidától Boncidáig 
címmel meghirdeti első, 
határokon és felnőtt-ge-
nerációkon átívelő nép-
mesemondó versenyét. A 
versenyre a 18 év feletti 
pályázók október 10-ig 
jelentkezhetnek.

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

A Hagyományok Háza, a nép-
mese műfajának felnőtt 
korosztályban való népsze-

rűsítésére, a generációkon átívelő 
kapcsolat erősítésére magyar nyel-
vű népmesemondó versenyt hir-
det Hencidától Boncidáig címmel. 
A szervezők a Kárpát-medencéből 
azoknak a 18 év felettieknek a jelent-
kezését várják, akik hagyományo-

san, élőszavas, improvizatív módon 
elmondott népmesék előadásában 
otthonosak.

A versenyre három kategóriában 
lehet jelentkezni: pedagógusok, hi-
vatásos mesemondók és kezdő tehet-
ségek külön-külön mérhetik össze 
tehetségüket. A területi elődöntők 
november-december hónapban lesz-
nek, a döntő pedig jövő év júniusá-
ban, a Hetedhét Hatvan Népmese-
fesztiválhoz kapcsolódik.

A versenyre a pályázók október 
10-ig jelentkezhetnek, a Hagyomá-
nyok Háza honlapjáról elérhető on-
line regisztrációs űrlap kitöltésével, 
valamint egy videofelvétel elküldé-
sével.

A videofelvételen legalább egyfős 
hallgatóság előtt egy, egész, elejétől 
végéig elmondott magyar népmesét 
kérnek, az értékeléshez megfelelő 
minőségben, 7-45 percben.

Részletek: www.hagyomanyok-
haza.hu/versenyek honlapon.

Népmesemondó-versenyre lehet jelentkezniLehetőség 
gazdálkodóknak
Megnyitották a 2014–2020-as 
Országos Vidékfejlesztési Prog-
ram (PNDR) 4.1-es kiírásának első 
pályázati időszakát – olvasható 
a Vidéki Beruházások Ügynöksé-
gének (AFIR) honlapján. 303 millió 
euró vissza nem térítendő támo-
gatás áll a pályázni kívánó gazdák 
rendelkezésére farmjaik fejlesz-
tésére, mezőgazdasági épületek 
felújítására vagy építésére, 
eszköz- és gépállomány-bővítés-
re. Az állattenyésztők pályázatait 
év végéig, míg a növénytermesz-
tőkét, valamint a családi farmok 
és kisgazdaságok tulajdonosaiét 
2019. március 31-éig fogadják. Öt 
nagyobb kategóriában pályázhat-
nak a gazdálkodók: a hegyvidéki, 
illetve síkvidéki növénytermesz-
tők, a hegyvidéki állattartók, sík-
vidéki állattenyésztők, továbbá a 
családi farmok és a kisgazdasá-
gok. További információk az afir.
info honlapon találhatók.

Szeptember 7., péntek
17 óra – Megnyitó és koszorúzás az örmény templom 
előtti kőkeresztnél; 
18 – Kiállításmegnyitók az Örmény Közösségi Házban: 
Eredeti örmény szőnyegek (Steib Anna), 2800 éves 
Jereván (Diramerján Artin), Gyergyói örmény sarkok 
(Görög Joachim műve);
19 – Fesztiváli Kocsmasarok nemzetiségi dallamokkal 
(a közösségi ház udvarán).
Szeptember 8., szombat
9 óra – Villámcsődület a gyergyói piacon és a Virág 
negyedben;
11 – Nemzetiségi vásár az Örménytemplom utcában 
(örmény manufaktúra, szász sütemények, székely, 
román és cigány termékek, örmény névírás örmény 
ruhákban, örmény családfakutatás, konyakvásár, bőr-
művek, szörpök és sok más meglepetés, lacikonyha);

11.30 – Együtt Erdélyben – nemzetiségi kultúrmű-
sor, az Örménytemplom utcai színpadon, fellépők: 
Rákospalotai Szilas néptáncegyüttes (Budapest), 
Hajakagak örmény néptáncegyüttes (Szamosújvár), 
Gyergyói Cigány Együttes, Goldregen szász táncegyüt-
tes (Szászrégen), Rapsodia Călimanilor táncegyüttes 
(Maroshévíz), Lenvirágok (az alfalvi Domokos Pál Péter 
Egyesület táncosai);
17.30 – Tombolasorsolás, színpad;
19 – Ararat On együttes (Budapest) koncertje.
Szeptember 9., vasárnap
10 óra – Gopcsa Paula festőművész (Budapest), a 
Gimnázium első igazgatója unokájának előadása a 
közösségi házban;
12 óra  – Az örmény katolikus templom búcsúja;
14.30  – 8. Hurutfesztivál az Örmény Közösségi Ház 
udvarán.

A fesztivál programja

Népmese mindenkinek. 
Pályázni magyar népmesével 
lehet 
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