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Idén az Erdélyi Örmény Múzeum könyv-
sorozat 20. köteteként ismét egy összegző 
kiadvánnyal jelentkeztünk: Alexa Károly 
szerkesztésében Távol az Araráttól… A ma-
gyarörmény  irodalom c. lexikonszerű an-
tológiával, amely a magyar irodalomba be-
ágyazódott 36 erdélyi örmény gyökerű iro-
dalmárt jelenít meg fényképes életrajzzal, 
munkásságuk ismertetésével és műveik-
ből szemelvények megjelentetésével. A te-
kintélyes könyvet örmény kódexek vona-
las ábrái és archív fotók díszítik az örmény 
múltból. A közel 500 oldalas könyv csupán 
a kezdet, hiszen még sokan tartoznak hoz-
zánk, akiknek életműve feldolgozásra vár. 
Ez a könyv is eljutott közel 100 közgyűjte-
ménybe itthon és külföldön, ezzel is gazda-
gítva a hazai örménység, az örmény kultúra 
és történelem iránti érdeklődők forrásanya-
gát, az örmény „alkönyvtárakat”. Emellett 
támogattuk Dávid Csaba „…azonképpen 
itt a földön is…” c. regényének kiadását is.

Részt vettünk több rendezvény létreho-
zásában, így pl. az Örmény Genocídium 
99. évfordulója alkalmából kiállítással az 
Örmény Katolikus Plébánián, a II. kerület-
ben a „Magyarörmény kultúra, magyarör-
mény identitás c. összegző kiállításunkkal, 
amely az elmúlt 18 éves működésünket is 
bemutatja. Az Ízek utcája gasztronómiai be-
mutató a II.ker. Kerület Napja keretén belül 
változatlanul igen népszerű. Megrendeztük 
az Aradi Vértanúk emlékműsort Budapesten 
az ifjú erdélyi örmény zeneművészek hang-
versenyével.

Segítséget nyújtottunk az Örmény 
Katolikus Plébánia működéséhez, az ör-
mény katolikus hitélet javításához, egyes 
rendezvények lebonyolításához, illetőleg 
a búcsúnapokon, valamint koszorúzási ün-
nepségeken való részvétellel (március 15., 
október 6.). Az év kiemelkedő eseményei 
voltak a libanoni pátriárka, XIX. Nerszesz 

Bedrosz által küldött Avedik Hovannisiján 
örmény katolikus atya, valamint december 
7től havi egy alkalommal Rómából érke-
ző Krikor atya által celebrált örmény nyel-
vű szentmisék, zenei kísérettel.

Részt vettünk világi (III.15., Örmény 
Genocídium április 24., október 6. 
és október 23.) és egyházi ünnepein-
ken itthon és otthon Erdélyben: így 
pl.Világosító Szent Gergely búcsún 
Szamosújváron, Nagyboldogasszonynapi 
búcsún Erzsébetvároson, Fogolykiváltó 
Boldogasszony búcsún és az aradi vérta-
núk megemlékezésén az Orlay ui templo-
munkban, szeptember 58 között rendezett 
Gyergyói Örmény Művészeti Fesztiválon 
és konferencián, ahol az elnök előadást is 
tartott.

Számtalan örmény vonatkozású kiállítá-
son, előadáson, koncerten, emléktábla ava-
táson, megemlékezésen vettünk részt, to-
vábbá Gyergyószentmiklóson a magyarör-
mények kultúrális rendezvényein, konfe-
rencián, búcsúján a Gyergyói napok ren-
dezvénysorozat keretében. 

2014ben az I. világháború 100. évfordu-
lója alkalmából megrendeztük és megszer-
veztük a „Kegyeleti barangolás Doberdó, 
Isonzó, Júliai Alpok vidékein” a világhá-
borúban résztvevő magyar hősök – köz-
tük a magyarörmény hősök  emlékére jú-
lius 27aug.1. között. E rendkívül népszerű 
út valamennyi résztvevő szívében egy élet-
re szóló emléket állított az elesett hősök-
nek. Megtartottuk a barangolás nosztalgia 
klubját is, amelyen vetítettképes előadás-
sal (a résztvevők fotóiból) emlékeztünk 
az átéltekre. Valamennyien boldogan vit-
tük haza az élményeket felelevenítő fotókat 
DVDn, hagyományunkhoz híven. 

Ez évben is számtalan segítséget nyújtot-
tunk az örmény témakörökben kutatóknak, 
érdeklődőknek. Elnökünk több előadást, 

riportot, filmriportot adott a hazai magyar-
örménységről, kultúrájáról. 

Részt vettünk Ceglédbercelen a hazai 
nemzetiségek első fesztiválján és konferen-
ciáján: „Közös égbolt alatt” címmel, me-
lyen mini örmény kiállítással mutatkoztunk 
be és felszólaltunk több ízben a konferenci-
án a hazai magyarörmény közösség érdeke-
it képviselve.

2014 a választások éve volt 
Magyarországon. Háromszor járultak a vá-
lasztópolgárok az urnákhoz, amelynek kö-
vetkeztében – ráadásul a nemzetiségek-
nek előtte regisztráltatni kellett magu-
kat – az őszi választásokra elfáradtak (?) 
a magyarörmények, melynek következté-
ben több kerületi örmény önkormányzatot 
vesztettünk el és az országos önkormány-
zati testületben alulmaradtunk  (7/8) a nem-
telen eszközökkel manipuláló ellenfélko-
alíció jelöltjeivel szemben. Az OÖÖ tör-
vénytelen működése, az országos elnök és 
társai magyarörményeket megsemmisíteni 

akaró magatartása miatt választanom kellett 
a többségben megnyert és 5 cikluson ke-
resztül példásan működő Fővárosi Örmény 
Önkormányzat és az OÖÖban megszer-
zett kisebbségi mandátumom között. A ben-
nünket és erdélyi társainkat fenyegető „ke-
leti örmény” kirohanás ellen csak bátor kiál-
lással lehet valamit kezdeni, tehát egyértel-
mű volt, hogy a történelmi magyarörmény-
ség jogait helyre kell állítani, vállalni kell az 
ellenünk indított harcot. Ezért az országos 
mandátum mellett kellett döntenem. A tör-
vényesen és eredményesen működő FÖÖ 
vezetést utódom, Esztergály Zsófia Zita el-
nök fogja folytatni. Az együttműködésben a 
2015ös évben az örmény kultúra és iden-
titás megőrzése, az örmény katolikus hitélet 
felvirágoztatása és az Örmény Genocídium 
méltó megünneplése a legfontosabb felada-
tunk, amelyhez mindenki segítségét kérjük.

dr. Issekutz Sarolta elnök
(Elhangzott 2014. dec. 19-én a Főv. Örmény Klubban)

  

A Nemzeti Művelődési Intézet jogelőd-
je 2005-ben Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae díjat alapított, amelyet olyan 
Magyarországon élő nemzetiséghez tar-
tozó személyek és szervezetek kaphat-
nak, akik és amelyek kiemelkedő tevé-
kenységet végeznek a magyarországi ki-
sebbségek kulturális örökségének megtar-
tásáért, fejlesztésért, és tevékenységükkel 
hozzájárulnak a Kárpátmedence népeinek 
együttéléséhez. A kezdeményezésből ha-
gyomány lett, és az elismerést évről évre 
a Kisebbségek Napja alkalmából rendezett 

Nemzetiségi Gálán adják át. A díj jubile-
uma alkalmából a Nemzeti Művelődési 
Intézet főigazgatója idén tíz díjat adomá-
nyozott 2014. december 7én, a Budai 
Vígadóban.

A X. Nemzetiségi Gálán a Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae elismerés bilo
balevelét, az összetartozás szimbólu-
mát formázó emlékplakettet és a díszok-
levelet a geresdlaki német hagyományőr-
ző Babavarró Kör, az autentikus beás ci-
gány zenét játszó Fláre Beás Együttes, 
a Kariatidák GörögMagyar Nők 

Vastaps Puskás Eszternek a X. Nemzetiségi Gálán
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Kul  turális Egyesület, a Mohácsi Sokácok 
Olvasóköre, a hagyományos sváb zenét 
játszó paksi Roger Schilling Blasskapelle 
együttes, a közszolgálati televízióban 1994 
óta látható Rondó nemzetiségi magazin, 
Szukics Marianna népművelő, irodalom és 
szlovén nyelv szakos általános iskolai ta-
nár, Szabó Péter táncos, román nemzetisé-
gi hagyományőrző, az Eleki Nemzetiségi 
Néptánc Együttes alapítója, Aszódi Csaba 
András, a szlovák Zöldkoszorú „Zeleny 
Veniec” Hagyományőrző Egyesület ala-
pítója és Sutarski Konrád Bogumil köl-
tő, műfordító, kisebbségi politikus, a ma-
gyarországi Országos Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat háromszor megválasztott 
elnöke vehette át.

Vastaps volt a jutalma a gálaműsor részt-
vevőinek, ahol a horvátokat a Mohácsi 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a szlovéne-
ket a Szentgotthárdi Kamarakórus, az uk-
ránokat Bernáth Ferenc gitárművész, a gö-
rögöket a Kariatidák kórus, az örményeket 
Puskás Eszter énekművész örmény nép-
dalokkal, a németeket a Roger Schilling 
Blasskapelle fúvószenekar, a szerbe-
ket a Bánát Néptáncegyüttes, a bolgáro-
kat pedig a Martenica néptáncegyüttes 
képviselte. Fellépett még az Eleki 
Román Hagyományőrző Táncegyüttes, 
az Orgován Szlovák Népdalkör, a Fláre 
Beás Együttes és elhangzott Sutarski 
Konrád Bogumil verse lengyelül is.           

 (Béres)

Dobribán Géza 
A legsikeresebb magyar szenior atléta

Gyergyótölgyesen születtem 1926. má-
jus 1én. A jó családi háttér és az adott ter-
mészeti viszonyok, valamint az akkori te-
lepes rádiók sportközvetítései jó hatás-
sal voltak rám. Már 2 éves koromtól kezd-
ve sportolok és 4 éves koromtól verseny-
zek, írok, olvasok. Iskoláimat Tölgyesen, 
Marosvásárhelyen kezdtem, Erdély vissza-
csatolása után Kaposváron folytattam, és  
Sopronban az Erdőmérnöki Egyetemen fe-
jeztem be. Úgy Vásárhelyen, mint később 
Kaposváron a Somssich Pál Gimnáziumban 
már több sportágban is az iskola válogatott-
ja lettem. Az akkori Cserkész és Levente 
Egyesület segített, hogy egyre magasabb 
szinten versenyezhessek.

Sopronban végül is több sportágat kipró-
bálva az atlétika mellett döntöttem. Ezt a 
választást több kiváló eredményem igazol-
ta. Somogyba visszatérve az atlétika mel-
lett több sportág megalapozásában segítet-
tem, Sopronon kívül Barcson, Nagy atádon 
és Zamárdiban is edzősködtem.

Az iskolai végzettségemből adódó 
szakmai munkámat Barcson, Nagyatádon, 
Kaposváron és Zamárdiban végeztem. 
Az igen sokoldalú megbízatásom ered-
ményeként iskolákat, fűrészüzemeket, la-
kóházakat, gazdasági épületeket, utakat, 
vasutakat terveztem, építtettem.

Erdőfelügyelőként, majd szakirányító-
ként rendkívül sok erdőt telepíttettem, ahol 

Dobribán Géza erdőmérnök, több mint százszoros Európa-, és világbajnok vete-
rán atléta, a zamárdi Nemzetközi Veterán Atlétikai Balaton Bajnokság elindítója

magam is aktív kivitelező voltam. Az el-
sők között szerveztem meg az erdészeti 
szakmunkásképző iskolát Középrigócon, 
Szőcsénypusztán, részt vettem ezek kivi-
telezésében is. Ez a szakképzés a mai na-
pig is működik, több száz tanulóval.

A szakmai és társadalmi munkámért, 
az ifjúsági és veterán sport szervezéséért, 
valamint a kiváló eredményeimért számos 
kitüntetést kaptam. A Zamárdi Önkormány-
zat díszpolgársággal, Somogy Megye Köz-
gyűlése pedig a Somogyi Emberekért em-
lékéremmel jutalmazott. Ám mégis mindig 
annak örülök a legjobban, amikor tanítvá-
nyaim visszajelzései pozitívak.

Szeretem a munkámat, és nyugdíjasként 
még mindig facsemetéket ültetek, erdőt te-
lepítek, mert tudom, hogy ez adja az utó-
kornak az élet egyik legfontosabb feltétel-
ét, az oxigént. Szeretem a sportot, annak 
minden ágát, mert ez teszi az embert egész-
szé, egészségessé. Minden nap edzek, mert 
így teljes az életem és így érzem jól magam 
a bőrömben. Mindennapjaim fő motiváló-
ja, az emberek, különösen a gyerekek sze-
retete, tanítása, nevelése az életre és a sport 
szeretetére. A sok világ, Európabajnok-
ság és olimpia eredménye az életvitelem-
ben gyökerezik. Nem iszom, nem dohány-
zom, semmi ártalmas dologgal nem foglal-
kozom, csak teszem a dolgom és sportolok.

Mindig az a jelszavam: „Először önma-
gad győzd le, hogy mások felett győzedel-
meskedni tudjál!”

A sportban elért eredményeim vi-
lág, Európa és veterán olimpiai bajnok-
ságokon: 162 dobogós helyezés, amiből 
62 arany, 68 ezüst és 32 bronz. A több 
mint 300 magyar bajnoki győzelem mel-
lett több ezer hazai és nemzetközi verseny 
helyezettje vagyok.

  Köszönöm mindenkinek, akik az ed-
digi életemben segítettek, így szüleimnek, 

családomnak, tanítóimnak, tanáraimnak 
és mindazoknak, akik hittek bennem és 
hitükkel támogattak. 

(Szenior atlétika hírek, 2011. dec. 26.)

Géza bácsi egy vele készült interjúban azt 
mondta, hogy „Gyergyótölgyes a világ 
legszebb faluja. Tiszafát ültettem  mag-
ról. Ebből a fából Erdélyben faragnak 
az emberek”. 2011ben Géza bácsi  már 
a 8690 éves korcsoportban versenyzett 
a hazai versenyeken.  Magyarországon 
több mint 300 bajnoki számban indult. 
2011. december 25én életének 86. évé-
ben elhunyt. Hamvait – kívánsága szerint 
– a gyergyótölgyesi temetőben helyezték  
örök nyugalomra. 

Kiegészítette Bálintné Kovács Júlia  

Kátainé Szilvay Ingrid a klubesten


