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A díjazottak és méltatók je-
lenlétében megtartotta szom-
baton kolozsvári gáláját az 
Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület, amely kiosztotta az 
erdélyi személyiségek nevét 
viselő 11 elismerését.

 » B. L. J.

A koronavírus-járvány miatt 
szűk körben, református 
áhítat keretében adták át 

szombaton Kolozsváron az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE) idei díjait. Az alsóvárosi 
református egyházközség Kétágú 
templomában szervezett gálán csak 
a meghívottak vehettek részt, az 
eseményt élőben közvetítették az 
EMKE Facebook-oldalán. „Tavaly 
novemberben még reményked-
tünk, hogy idén szélesebb körben 
tudunk majd ünnepelni. De sajnos 
a járványhelyzet miatt sok érdeklő-
dőnek csak az élő közvetítést tudtuk 
ajánlani. Mindezek ellenére nagyon 
örvendek az EMKE elnöksége dön-
tésének, hogy ne halasszuk el ismét 
a díjkiosztást, és még ha különleges 
körülmények között is, de legalább 
a díjazottak és méltatók jelenlété-
ben tartsuk meg a gálát” – fogalma-
zott a rendezvényen Széman Péter, 
az egyesület elnöke.

A szervezet minden évben 11 
díjat oszt ki, amelyek egy-egy er-
délyi személyiség nevét viselik. 
Azok munkásságát ismerik el, 
akik tevékenységükkel hozzájá-
rultak szakterületükön az erdélyi 

ELISMERTÉK AZ ERDÉLYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉLET FELLENDÍTÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLYEK MUNKÁSSÁGÁT A KOLOZSVÁRI ESEMÉNYEN

Szűk körű gálán átadták az idei EMKE-díjakat

 » Az Erdélyi 
Magyar Közmű-
velődési Egyesü-
let életműdíjat 
adományozott 
Bágyoni Szabó 
István költő, 
író, Bodor Ádám 
író és Muzsnay 
Árpád művelő-
désszervező, 
tanár, újságíró 
részére.

közművelődési élet fellendítéséhez.
Bányai János-díjban részesült Di-

mény Attila muzeológus az erdélyi 
magyar muzeológiában elért ered-
ményeiért és a kézdivásárhelyi Incze 
László Céhtörténeti Múzeum szaksze-
rű működtetéséért, gyarapításáért és 
korszerűsítéséért. Bálint Zsigmond 
fotóművésznek a hazai fotómozga-
lom szolgálatában kifejtett több mint 
hat évtizedes munkásságáért, a falu 
világát, a népéletet megörökítő, em-
berközeli, színvonalas művészetéért 
Janovics Jenő-díjat nyújtottak át.

Kallós Zoltán-díjat kapott Feketela-
ki Tibor és Székely Melinda az erdélyi 
hagyományos néptánckultúra magas 

szintű művelése és népszerűsítése 
érdekében kifejtett tevékenységü-
kért. Nagy Csongor Zsolt színművész, 
előadóművész több évtizedes kiemel-
kedő művészi munkájáért, a külön-
böző erdélyi színpadokon nyújtott 
megrendítő erejű alakításai, valamint 
elmélyült és példamutató, sokoldalú 
szakmaisága elismeréseként Kovács 
György-díjban részesült.

Kőváry László-díjat kapott Jánosi 
Csaba geológus a Székelyföld bor-
vízkincsének háromkötetes össze-
foglalásában elért eredményei elis-
meréseként, ismeretterjesztő írásai, 
valamint az ország első borvízmú-
zeumának létrehozásában kifejtett 

tevékenységéért. Az EMKE Gróf Kun 
Kocsárd-díjat adományozott Böjte 
Csaba ferences szerzetesnek, aki szó-
val és tettel tesz tanúságot Isten szere-
tetéről, egész magyar közösségünket 
szolgálva.

Monoki István-díjban részesült 
Kiss László iskolai könyvtáros a he-
lyi, országos és nemzetközi iskolai 
könyvtári szervezetekben kifejtett 
hatékony tevékenységéért. Nagy Éva 
Vera zenetanár, karnagy Kodály Zol-
tán szellemiségében kifejtett több év-
tizedes zenepedagógiai, karnagyi, ki-
emelkedő művészi és kiváló, önzetlen 
oktatói tevékenységéért kapott Nagy 
István-díjat.

Az egyesület Szokoly Elek közíró 
részére a három évtizedes, román 
és magyar nyelven végzett közírói 
és szervezői munkálkodása elisme-
réséül a korszerű transzilvanizmus 
terjesztéséért, az előítéletmentes, ér-
vekre fi gyelő, őszinte dialógus iránti 
elkötelezettségéért Spectator-díjat 
adományozott. Szolnay Sándor-dí-
jat nyújtottak át Unipán Helga kép-
zőművész-grafi kus részére több 
évtizedes kiváló grafi kusi, illusztrá-
tori, könyvtervezői és közművelődé-
si tevékenysége elismeréseképpen. 
Széman Rózsa játszóházvezető, köz-
művelő, orvosasszisztens állandó 
útkeresésben, fejlődésben levő, fele-
lősségtudattal és szeretettel végzett, 
lelkes, odaadó munkájáért Vámszer 
Géza-díjban részesült. Az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület 
ugyanakkor életműdíjat adományo-
zott Bágyoni Szabó István költő, író, 
Bodor Ádám író és Muzsnay Árpád 
művelődésszervező, tanár, újságíró 
részére.
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 » KRÓNIKA

Súlyos betegség után, életének 79. 
évében elhunyt szombaton Hasz-

mann Pál Péter népművész és hely-
történész, a háromszéki csernátoni 
falumúzeum nyugalmazott vezetője 
– adta hírül internetes kiadásában a 
Háromszék című sepsiszentgyörgyi 
újság. „Igazi lá mpá s emberé t vesztet-
te el Szé kelyfö ld. Pali bá csi – ahogy a 
legtö bben ismertü k – nemzeti kü lde-
té se, sziklaszilá rd hite é s a szé kely-
sé g irá nti mé ly szeretete é s hű sé ge 
meghatá rozta a cserná toni mú zeu-
mot é s a kö ré je é pü lt szellemi mű -
helyt. Igazi szé kely gazdaemberké nt 
gondoskodott arró l, hogy termé keny 
fö ldbe kerü ljö n a mag, é s legyen, aki 
tová bbvigye azt a gazdag szellemi 
ö rö ksé get, amit ő  is ké pviselt” – fo-
galmazott Facebook-bejegyzésében 
Tamás Sándor, a Kovászna Megyei 
Tanács elnöke.

Szintén közösségi oldalán közzé-
tett posztjában fejezte ki részvétét 
Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivő-
je, kultúráért felelős ügyvezető al-
elnöke. Mint írta, amit Haszmann 
Pali bácsi népművészként, helytör-
ténészként létrehozott, sok-sok ge-
neráció számára példaértékű. „Az 
általa megálmodott, felépített mú-

zeum, ahol szerethető, simogatható 
értékeket gyűjtött össze, csak egy kis 
szelete a sok évtizedes értékgyűjtő és 
értékteremtő munkának. S még ak-
kor is, ha tudom, hogy jó, értő kezek-
re hagyta a Művet, nagyon sajnálom 
hogy már nincs közöttünk” – olvas-
ható a bejegyzésben.

Haszmann Pál Péter 1942. augusz-
tus 12-én született Alsócsernáton-
ban. A mezőgazdasági középiskolát 
Kézdivásárhelyen, a líceumot Szász-
régenben végezte. Előbb mezőgazda-
sági technikus Kőhalomban és Szász-
régenben. 1971-től a kézdivásárhelyi 
céhtörténeti múzeum alkalmazottja, 
1973-tól nyugdíjba vonulásáig a Szé-
kely Nemzeti Múzeum részlegeként 
működő csernátoni Haszmann Pál 
Múzeum vezetőjeként dolgozott. 
2008-ban rövid ideig az RMDSZ szí-
neiben parlamenti képviselő is volt. 
A Haszmann Pál Közművelődési 
Egyesület alapító elnöke, a múze-
umban működő csernátoni népfőis-
kola létrehozója, vezetője. 2012-ben 
az Orbán Balázs-díjjal, 2013-ban a 
Haszmann családot Magyar Örökség 
díjjal tüntették ki. 2013-ban a Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje kitünte-
tést adományozták részére munkája 
elismeréseként. Temetése kedden 
délután 4 órakor lesz Csernátonban.

Elhunyt Haszmann Pál Péter népművész, a Székelyföld „lámpás embere”

 » „Nemze-
ti kü ldeté se, 
sziklaszilá rd hite 
é s a szé kelysé g 
irá nti mé ly sze-
retete é s hű sé ge 
meghatá rozta a 
cserná toni mú ze-
umot é s a kö ré je 
é pü lt szellemi 
mű helyt.”

Haszmann Pál Péter nyugdíjba vonulásáig vezette a csernátoni falumúzeumot

Böjte Csaba ferences szerzetes átveszi az EMKE Gróf Kun Kocsárd-díját Széman Péter elnöktől




