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számára a telket Szamosújvár önkormány-
zata biztosította 45 éves ingyenes haszná-
latra az iskolát felépítő Téka Alapítvány-
nak. A telekre a kisiskolások számára egy 
kétszintes öt tantermes iskolaépület, a na-
gyobb osztályok számára pedig egy há-
romemeletes, 16 tantermes modern épület 
épült. Az udvaron szabadtéri színpad épült, 
és folyamatban van a tornaterem építése, 
melynek befejezését októberre ígérték.

A magyar gimnáziumba három vegyes 
iskolából gyűjtötték össze a magyar osz-
tályokat. Az iskola a város magyar diákjai 

mellett a mezőségi szórvány 30 települé-
séről gyűjti össze a magyar gyermekeket, 
akik számára a Téka Alapítvány biztosít 
kollégiumi elhelyezést és programokat.

A mezőségi szórványoktatási progra-
mot szervező Téka Alapítványt 2010-től a 
magyar kormány nemzeti jelentőségű in-
tézmények közé sorolta. A húszezer lako-
sú Szamosújváron a 2011-es népszámlálá-
son a lakosság közel 17 százaléka vallotta 
magát magyarnak.

(Megjelent: Székelyhon.ro, MTI híradás 
Szept.16).

  

A havonta érdekes programmal jelent-
kező XII. Kerületi Örmény Nemzetisé-
gi Önkormányzat október 1-jén gálamű-
sort rendezett a MOM Kulturális Köz-
pontban. A lépcsősoron érkezett vendé-
gek már az első pillanatban tájékozódhat-
tak az erdélyi örményekről, hiszen a szer-
vezők idén is kiállítással tették emlékeze-
tesebbé az estét. A két képviselő (Hegedüs 
Annamária és Kiss Máté Gábor) híres 
családját és azok rokonságát, a legneve-
sebb személyek életrajzát, nagyméretű 

Hegyvidéki gálaműsor
fényképét mutatták be. A Gajzágó család 
adta az Állami Számvevőszék első elnö-
két, Gajzágó Salamont, de szerepelt a ki-
állításon az e családdal rokonságban álló 
Alexa Ferenc szerzetes is, aki az első ör-
mény-magyar szótárt készítette. A másik 
lépcsősoron a Jakabffy családot ismerhet-
ték meg az érdeklődők: a família történe-
tét, kastélyait, híres, közéleti tisztséget be-
töltő tagjait. Két személyt érdemes közü-
lük kiemelni: dr. Jakabffy Elemért, aki az 
1920-as országcsonkítás után Erdélyben 
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országgyűlési képviselőként a kisebb-
ségbe került magyarok jogaiért küzdött, 
Dr. Jakabffy Károly pedig az 1930-40-es 
években a Postatakarékpénztár igazgatója 
és pénzügyi államtitkár volt.

A gálaműsor a Himnusz és az erdélyi 
himnusz 2. versszakának éneklésével, majd 
október 6-i megemlékezéssel kezdődött: 
rövid történeti áttekintés után a két örmény 
származású aradi vértanú: Kiss Ernő és 
Lázár Vilmos katonai pályafutását és utol-
só levelét olvasta fel Keller Linda és Pin-

tér Gábor, az Artashat Színház művésze. A 
szintén örmény származású Ady Endre Ok-
tóber 6. című versét Pintér Gábor adta elő. 
A Kormorán együttes zenéje, Balogh Már-
ton éneke színesítette a megemlékezést, 
ezeket kivetítőn láthatta a közönség. 

A két részt az elnök asszony megnyitója 
és dr. Issekutz Sarolta rövid, az erdélyi ör-
ményeket bemutató előadása választotta 
el. A kegyeletteljes hangvételű megemlé-
kezést vidámabb műsor váltotta fel: a két 
színész kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tott Az ész és a szív örmény népmese elő-
adásával. Meglepetést jelentett a solymá-
ri Cédrus táncegyüttes műsora. A fiatalok-
ból álló csoport moldvai táncokat muta-
tott be, óriási sikerrel. Bányai Elemér: Az 
örmények krónikása című novella elhang-
zása után Vikol Kálmán és Szuper Géza 
szórakoztatta a nagyérdeműt: örmény és 

magyar népzenét játszottak. Összeállítá-
suk végén éneklésre buzdították a résztve-
vőket: régi himnuszunkkal, a Boldogasz-
szony anyánk dallal, valamint a Szózattal 
fejezték be műsorukat.

A szellem és a lélek elgondolkodtatá-
sa, elkápráztatása után a test, egész pon-
tosan a gyomor igényeit igyekezett kielé-
gíteni az Örmény büfé készítette eledel, 
valamint a messziről, tömegközlekedés-
sel szállított rengeteg sütemény. A tombo-
lán értékes nyeremények is gazdát cserél-
hettek, különleges volt Hetényiné Drágos 
Margit festőművész alkotása, mely egy 
örmény kolostort ábrázol.  

Az önkormányzat köszöni a gálaesttel 
kapcsolatos elismerő visszajelzéseket. A 
Hegyvidék Televízió összeállítását meg-
tekinthetik a https://www.youtube.com/
watch?v=zUWiiuxIxj0 oldalon.

H.A.


