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Immárhetedikalkalommalkerülátadásra
a RMDSZ BiharMegyei Szervezete és
az in Memoriam Jakobovits Miklós 
Társaság által létrehozott Jakobovits 
Miklós-díj.
EzzeladíjjalállítunkemléketJakobo-

vits Miklósnak, a Munká-
csy- és Arshile Gorky díjas
festőművésznek, aki a Bi-
har megyei RMDSZ egyik
alapító tagja, és aki mun-
kásságával a város hírnevét 
öregbítettenemcsupánazor-
szágban, hanem a határokon 
túlis,világszerte.
Adíjatszakmaikuratórium

ítéliodaésmindenévbenja-
nuár22-én,aMagyarKultúra
Napjánadnakát egyolyan személyiség-
nek, aki a képzőművészet, a művészet-
történet, képzőművészeti menedzsment
területén végzett kiváló tevékenységével
hozzájárultazErdélyiképzőművészetha-
zaiésnemzetközimegismertetéséhez.

Ez alkalomból Hegedűs Ferenc vál-
lalkozót, egy olyan székelyföldi szemé-
lyiségettüntetünkki,akivolttanárainak,
Kosztándi Jenőnek és Kosztándi Katalin 
képzőművészeknek múzeumot hozott
létreésműködtetaKézdivásárhely főte-

rére néző, impozáns épüle-
tében és tette azt azért, mert 
egy életre megszerettették 
veleaművészetet.
Műtermeket hozott létre

képzőművészeti tevékeny-
ségrevágyógyermekek/fia-
talok számára, ahol szakem-
berek irányítják a különböző
művészeti foglakozásokat.
Művészeti táborokat,művé-
szetieseményeketszervezés

szponzorál.
Önzetlensége, művészeti és szociális

érzékenységepéldaadó.
A díjat (diploma, plakett, kisplasztika)
átadják:
–Jakobovits Márta,FerencziNoémi-dí-
jaskeramikusművész,JakobovitsMiklós
özvegye,
–Márton Árpád,aMagyarKöztársasági
ÉrdemrendLovagkeresztjévelkitűntetett,
Magyarörökség-díjas, csíkszeredai festő-
művész,
–Tank Szigeti Ildikó,aBiharmegyeiMa-
gyarVállalkozónőkEgyesületénekelnöke.
–Jovián György,aMagyarMűvészetiAka-
démiatagja,Munkácsy-díjasfestőművész
Laudáció:MártonÁrpád
Köszöntés:TankSzigetiIldikó
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Jakobovits Miklós díj – 2019

Kugler FerencKalotaszegetbemutató,va-
lamintHorváth Zoltán GyörgyErdélyérté-
keithirdetőfényképtárlatáttekinthettékmeg 
az érdeklődők a gyergyószentmiklósi ör-
ményközösségiházban,szombaton.Aszer-
vezőegyesületelnöke,Kulcsár 
László azt mondta, páratlan
szemléletmódonkeresztüllát-
hatták az érdeklődők Kalota-
szegszépségeit,mígazerdélyi
városokat – főként építészeti
szempontból – bemutató ki-
állítást illetően megjegyezte,
elgondolkodtatja, ugyanakkor
vezetiisamegtekintőjét.

Pálffy Gyula Szenkovits 
Marci mókái –Egy furfan-
gos örmény kalandozásai 
Erdélyben című könyvét is
bemutatták az eseményen, 
majd kötetlen beszélgetés

Idén is az identitás ápolása a fő cél

alakult ki a művészek és a rendezvény
résztvevőiközött.
–Többnyiremegvalósítottukaterveinket

–összegzettazelmúltévetilletőenKulcsár
László,mondván:pozitívanindultaSzent
Anna-kápolnatatarozásátcélzóprojektjük,
ezúttalissikeresvoltazörményművészeti
fesztivál, emellett pedig a közösségi ház
emeletétishasználhatóvátették.
Az új évvel kapcsolatban rámutatott:

igyekeznek havonta szervezni egy-egy
örménynapot,amikorkülönbözőprogra-
mokkalvárjákaközösségtagjait–ésnem
csak –, de természetesen a megkezdett
projektekről,illetveamegszokottesemé-
nyekrőlsemmondanakle.

Kertész László
(Hargita Népe, 2019. január 14.)

Fényképkiállítással, könyvbemutatóval indította az évet a Gyergyószentmiklósi 
Örmény Katolikus Egyesület. Kugler Ferenc és Horváth Zoltán György fotótárlata 
mellett Pálffy Gyula könyvének bemutatóján vehettek részt az érdeklődők szom-
bat délután. Az egyesület vezetője, Kulcsár László lapunknak elmondta: ebben 
az évben is az örmény identitás ápolása a fő cél.

Kiállítás és könyvbemutató. Lendületesen
indítják az évet. Fotó: Kulcsár László

„Keresztes” kávéház – Szentegyház utca 8 szám, Kolozsvár – 
http://kolozsvar1867.blog.hu/Jakobovits Márta


