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Az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület 1992 óta adja 
át az erdélyi Oscarként is em-
legetett EMKE Díjakat, ame-
lyekkel a kiemelkedő teljesít-
ményeket jutalmazzák. 

Az idei rendezvényt 2017. 
április 8-án, szombaton tartot-
ták a kolozsvári Bánffy-palota 
Tonitza termében, és őszinte 
örömünkre  jó barátunk, az ör-
mény gyökerekkel többszörö-
sen „megáldott” Essig József is 
a díjazottak között volt.

Essig József fotóművész, 
szerkesztő-operatőr, a kultúra és ci-
vil kezdeményezések területén nyújtott 
szerteágazó tevékenységéért vehette át a 
Janovics Jenő-díjat, amelyet dr. Széman 
Péter, az EMKE elnöke adott át.

(Janovics Jenő-díj: az audiovizuális 
tömegkommunikáció, valamint az online 
média képviselői, filmes szakemberek és 
fotóművészek kaphatják. Janovics Jenő 
(1872 – 1945), színész, színházigazgató, 
filmrendező, forgatókönyvíró a magyar 

Bálintné Kovács Júlia

filmgyártás egyik úttörője, Kertész Mihály 
és Korda Sándor felfedezője volt.)

A díjat alkotó szobrok Venczel Árpád 
szobrászművész, restaurátor Parasztma-
donna című alkotásának kisebbített má-
solatai, az okleveleket pedig Venczel At-
tila képzőművész, díszlet- és jelmezter-
vező készíti Imecs László festő-grafikus 
(1915–2009) tervei alapján. 

EMKE-díj

Fotó. Horváth László

és felolvasta bátyám adatait – név, anyja 
neve, születési ideje, helye, szolgálati he-
lye, hol esett el a harcban, milyen lövése-
ket kapott, valamint hol temették el a falu 
lakosai a csata után. Ez az ott töltött pár 
óra mély nyomokat hagyott bennünk, va-
lószínű életünk végéig hatással lesz ránk. 
– (Azóta fel vettük a kapcsolatot a hazánk-
ban levő szervezet vezetőjével, dr. Cech 
Vilmossal felajánlva segítségünket.) Min-
dent megköszönve elbúcsúztunk, de még 

ma is fülünkbe cseng, amit Pataki József 
Tordán mondott: addig tegyünk meg min-
dent, amit csak lehet az emlékek megma-
radása érdekében, amíg élünk, mert az idő 
elmossa a dolgokat, és utódaink ezek nél-
kül már nem fognak emlékezni semmire.

Forrás− EGRI FEHÉR/FEKETE a 
Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának 
lapja a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázi-
um és Szakközépiskola hírei 2004.

  


