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Átadja a hétvégén az „erdélyi 
Oscar-díjnak” is nevezett éves 
elismeréseit az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület 
(EMKE) Kolozsváron. A díjak-
kal a közművelődés különböző 
területein kiemelkedő tevé-
kenységet folytató személyi-
ségeket tüntetik ki, az ünnep-
séget szűk körben, főként a 
virtuális térben tartják.

 » KRÓNIKA

A z erdélyi Oscarnak is neve-
zett, a közművelődés külön-
böző területein kiemelkedő 

tevékenységet folytató szakembe-
rek kitüntetésére szolgáló díjakat 
szombaton szűk körben, a nagykö-
zönség számára online közvetítés-
sel adja át, és ekkor tartja meg év-
fordulós rendezvényeit az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE) – közölte az egyesület. Az 
elismeréseket 14 órától nyújtják át 
a Kolozsvár-Alsóvárosi Református 
Egyházkerület templomában (Két-
ágú templom).

Életműdíj Egyed Ákos 
történésznek
Az EMKE közölte idei díjazottjai-
nak listáját. Életműdíjban részesül 
Egyed Ákos történész, akadémikus, 
író a tudományosság terén, az Er-
délyi-Múzeum Egyesület megújítá-
sában és a Kolozsvári Akadémiai 
Bizottság létrehozásában végzett 
munkája elismeréseképpen, va-
lamint Cseke Péter író, egyetemi 
oktató, az írói tevékenysége, va-
lamint az ifj ú nemzedékek neve-
lésében végzett munkája elisme-
réseként. A Balázs Ferenc-díjat a 
Kolozs megyei Mészkő unitárius 
egyházközsége kapja épített és 
szellemi örökségének őrzéséért és 
közkinccsé tételéért. Gr. Bánff y Mik-
lós-díjban részesül Dimény Levente 
színművész, rendező-koreográfus 
érzékeny és kiemelkedő színészi 
szerepformálásaiért, társulatveze-
tői munkásságáért, a modern-kor-
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Átadják az „erdélyi Oscar-díjakat”

Fennállásának 135. évfordulóját ünnepli idén az Erdélyi Közművelődési Egyesület (EMKE)
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társ táncművészet partiumi meg-
teremtéséért és népszerűsítéséért. 
A Bányai János-díjat Szabó Árpád 
Töhötöm néprajzkutató kapja gaz-
dasági antropológiai kutatásaiért és 
intézményvezetői munkásságáért. A 
Janovics Jenő-díjat a Marosvásárhe-
lyi Rádió magyar szerkesztőségének 
adományozza az EMKE a magyar-
ságért, valamint a közművelődés 
terén végzett munkájuk elismerése-
képpen. Kallós Zoltán-díjban részül 
Fazakas János a néptánchagyomá-
nyok továbbadását szolgáló több 
évtizedes oktatói és közművelődési 
munkásságáért. Kőváry László-díjat 
kap Zsigmond Enikő ismeretterjesz-
tő írásai, színes túratérképei, vala-
mint a székelyföldi borvízpalacko-
zó üzemek elindításában végzett 
tevékenysége, kimagasló geológusi 
munkássága elismeréseként. A Gr. 
Kun Kocsárd-díjat Balázs Bécsi At-
tilának, a TÉKA Alapítvány elnöké-
nek ítélték oda az intézményalapító, 
szórványiskolát és -kollégiumot lét-
rehozó és működtető tevékenységé-
ért. Monoki István-díjban részesül 
Bedő Melinda a modern könyvtári 
infrastruktúra megteremtésében elért 
eredményeiért. A Nagy István-díjat 

Lőfi  Gellért kapja az erdélyi magyar 
kórusmozgalomban, a magyar kö-
zösség érdekében kifejtett kiemelke-
dő művészi és kiváló, önzetlen okta-
tói tevékenységéért. Poór Lili-díjban 
részül Fincziski Andrea színművész 
példaértékű és szerteágazó alko-
tói tevékenysége elismeréseként. A 
Spectator-díjat Bodolai Gyöngyinek 
ítélték oda több évtizedes munkássá-
gáért, különös tekintettel a mezőségi 
szórványközösségek életét bemutató 
írásaira, valamint kiemelkedő egész-
ségügyi szakcikkeire. Szolnay Sán-
dor-díjat kap Sánta Csaba a kortárs 
szobrászatban kifejtett kimagasló 
munkássága, a groteszk irányába 
nyitó, modern vonalú egyedi forma-
világának létrehozása elismerése-
képpen 

Évfordulót ünnepel az EMKE
Mint az egyesület közleménye rész-
letezi, a 2020-as évben a járvány-
helyzet kedvezőtlen alakulása miatt 
két alkalommal kellett elhalasztani-
uk közgyűlésüket és az EMKE-díjak 
átadását. Az egyesület hagyomá-
nyosan az 1885. április 12-ei alaku-
lásához legközelebb eső hétvégén 
tartja ünnepségét, ez idén április 

4-én lett volna. A járvány miatt az 
eseményt júniusra halasztották, 
majd, mivel akkor arra számítot-
tak, hogy az őszi időpont külföldi 
meghívottaiknak is kedvezőbb lesz, 
november 7-ére. „Az EMKE tagsága 
szervezetekből áll össze, közgyű-
lésünkön egy-egy szervezet több 
személlyel is szokta képviseltetni 
magát. Mivel nagy létszámú beltéri 
események nem szervezhetők, idei 
tisztújító közgyűlésünket, az EMKE 
elnökségének határozata értelmé-
ben, elektronikus szavazás útján 
tartjuk meg. A szavazás eredményét 
november 7-én délelőtt honlapun-
kon, illetve Facebook-oldalunkon 
közöljük” – ismertette az egyesület. 
Az EMKE 2020-ban ünnepli fennál-
lásának 135. évfordulóját, valamint 
emlékezik arra, hogy a főtitkári, illet-
ve ügyvezető elnöki, majd rövid ideig 
elnöki tisztjét betöltő Sándor József 
75. éve hunyt el. E két jelentős évfor-
duló tiszteletére emléktáblát avat-
nak az 1906 és 1945 között az EMKE 
irodájának is helyet adó reformátu-
sok sarokházának nevezett épület 
kapualjában (Magyar / 21. Dec. 1989 
utca 37. szám) szombaton 13:30-kor. 
Széman Péter EMKE-elnök köszön-
tője után Dávid Gyula, az egyesület 
tiszteletbeli elnöke avató beszédét 
felolvassa Széman Emese Rózsa.

Tiszteletbeli tagok
Az EMKE a Román Televízió Buka-
resti Magyar Nyelvű Adása beindu-
lásának 50. évfordulója alkalmából, 
a szerkesztőség munkájának elis-
meréseként díszoklevelet adomá-
nyoz. Mint a közleményben olvasha-
tó, tiszteletbeli tagokat is választott 
az egyesület: Házy Bakó Esztert a 
Brassó megyei szórványban, vala-
mint az EMKE elnökségben kifejtett 
kiemelkedő munkássága elisme-
réseként. A romániai magyar civil 
életben végzett munkájáért, népze-
nészként és operaigazgatóként az 
erdélyi magyar zenekultúra terén, 
valamint a civil szervezetek támoga-
tásában kifejtett sokrétű közműve-
lődési tevékenységéért az EMKE tár-
sadalomszervezési alelnökét, Szép 
Gyulát az EMKE tiszteletbeli tagjává 
választotta.
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Bővített, átdolgozott változata je-
lent meg a Háromszéki jelesek 

a Házsongárdi temetőben című 
kötetnek, amelyet a Kovászna Me-
gyei Tanács és a Kovászna Megyei 
Művelődési Központ adott ki a Há-
romszék Vármegye Kiadó gondozá-
sában. Amint a Kovászna Megyei 
Tanács honlapján olvasható, „a 
lombos Házsongárd” dombjáról 
elnevezett magyar művelődéstörté-
neti kegyhely fontossága az erdélyi 
magyarság nézőpontjából megkér-
dőjelezhetetlen. 

A kötetben, amelyet online mu-
tattak be a hétvégén, életutak sze-
repelnek, amelyek közös szálon 

futnak: a jeles személyiségek mind-
egyikének utolsó útja a Házsongár-
di temetőbe vezetett. Közös bennük 
az is, hogy mindannyian Három-
székről indultak, munkásságukkal 
nagyban hozzájárultak szűkebb és 
tágabb nemzetünk fejlődéséhez, 
méltón képviselve azt. „E rendkívü-
li, lassan 10 éve dédelgetett kötetet 
még halottak napja előtt szerettük 
volna bemutatni, így emlékezve 
meg nemcsak saját halottainkra, de 
jeles elődeinkre és az általuk hátra-
hagyott örökségre is” – nyilatkozta 
Tamás Sándor, a Kovászna Megyei 
Tanács elnöke. A kiadvány a 2010-
ben és 2011-ben megjelent, hasonló 
koncepciójú füzetek bővített kiadá-
sa, immáron negyven névcikket 

tartalmaz, és újabb huszonöt sze-
mélyiséget felsorakoztató fejezet is 
társul hozzá. Nem csupán életrajzi 
adatok összessége ez, vívódások, 
sorsok és hús-vér alakok eleve-
nednek meg a sorok között. Szőts 
Papp Zsuzsa, a Kovászna Megyei 
Művelődési Központ munkatársa, a 
kötet szerkesztője 10 éve kutatja a 
Háromszéki sírhelyeket a Házson-
gárdban, az adatbázis folyamatos 
frissülése, újabb információk felfe-
dezése késztette a szerkesztőt egy 
új koncepció, új keret megálmodá-
sára. 

„Ez úton is szeretnénk kifejezni 
köszönetünket a Házsongárd Ala-
pítványnak a rendelkezésünkre 
bocsátott adatokért és fotókért, kü-

lönösen Gergelyné Tőkés Erzsébet-
nek, akinek helyismerete és segít-
sége nélkül a jelen kötet nem látott 
volna napvilágot” – hangsúlyozta 
Szőts Papp Zsuzsa. „A könyv a köl-
csönös segítés és sikeres együtt-
működés eredménye, melynek 
köszönhetően nagy egyéniségei ré-
vén Háromszék kiemelkedett. Há-
zsongárd mindannyiunk számára 
szépen zsong” – egészítette ki Ger-
gelyné Tőkés Erzsébet, a Házson-
gárd Alapítvány elnöke, aki szerint 
fontos lenne az erdélyi kegyeleti 
helyek ápolásába minél több fiatalt 
bevonni. Számára ez a kötet vissza-
kapcsolást is jelent Háromszékhez, 
ugyanis Zágon és Málnás volt gye-
rekkorának színhelye.

Háromszéki jelesek a Házsongárdi temetőben – új kötet látott napvilágot
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