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Budapest, 2013. július 31. - A Bethlen Gábor Alap közvetítésében a Magyar Kormány 

támogatásával a Pro Arte et Natura Alapítvány együttműködésben a szárhegyi Kájoni 

Akadémia Alapítvánnyal 2013. augusztus 24-25 között, a szárhegyi Lázár kastélyban 

megrendezi a Szárhegyi Zenei Napokat.  A rendezvény fővédnöke őexcellenciája dr. Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes. 

A román restitúciós törvények szerint 2010-ben a szárhegyi Lázár kastély tulajdonjogát visszaadták 

a Lázár leszármazottaknak. A kastélyban 2013. szeptember 8-ig Hargita Megye Kulturális 

intézménye, a Kulturális és Művészeti Központ Gyergyószárhegy működik. A jó hírnevű 

nemzetközi képzőművészeti alkotóközpont elsősorban képzőművészeti programokat tart, ezért civil 

összefogással a kulturális programot zenei programmal kívánták bővíteni a szervezők. A szárhegyi 

származású Ferencz Éva „Idvezlégy bódog Szent István királ” című előadóestje 

Nagyboldogasszony és országalapító Szent István király tiszteletére a magyar összetartozás és a 

magyar nemzeti azonosságtudat erősítését szolgálja. 

Székelyföld történelme, kultúrája, régi hagyományai erős támpontok, amelyek a jelent 

összekapcsolják a múlttal, az állandó értékekkel, a jövőt szolgálva, hogy Székelyföld hű 

maradhasson identitásához.  Hozzájárulnak, hogy a székely nép eljövendő nemzedékeinek szívében 

tovább éljen a magyar megmaradás létjogosultságának tudata. 

– „Nagyra becsülöm a szárhegyi kastély többségi tulajdonosa, és Vormair István, Hargita megye, 

és kulturális intézménye, Szárhegy Önkormányzata, a Pro Arte et Natura Alapítvány, a Kájoni 

Akadémia Alapítvány, és a Lázár Kastély Egyesület között létrejött összefogást, amely példát mutat 

arra, hogy együtt, kézen fogva, többet és jobbat lehet elérni. Ez különösen fontos ma, amikor a 

Székelyföld megmaradása a tét” – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. 

Szentkirályi Miklós, a Pro Arte et Natura Alapítvány elnöke örömét fejezte ki, hogy a Bethlen 

Gábor Alap támogatásával felcsendülhetnek Ferencz Éva előadásában az ősi dallamok, a magyarság 

történelmi hangja, a megtartó Gondviselésre, Nagyboldogasszony oltalmára emlékeztetve. 

Lipthay Antal, a Lázár Kastély Egyesület alapítója hangsúlyozta: – „Innen, a szárhegyi kastélyból 

több mint fél évezred néz ránk. Minden kő a székely történelem néma, de szilárd tanúja. Nem 

fordíthatunk hátat őseink üzenetének. Ők fáradhatatlanul szolgálták Erdélyt, erősítve annak 

identitását és folytonosságát. Most mi vagyunk itt, és bármilyen nehéz, a feladatot vállalnunk kell. A 

szárhegyi Lázárok leszármazottjának nincs más tennivalója, mint Székelyföld történelmét, 

hagyományait, kultúráját, és a közjót, a székely népet szolgálni.” 
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A kétnapos program augusztus 25-én a ferences templomban folytatódik. Itt nyugszik Kájoni János, 

a ferences kolostor egykori házfőnöke, az erdélyi egyházi zenei és liturgikus gyűjtemény szerzője. 

Ferencz Éva énekes szolgálatával járul hozzá a szentmiséhez, majd Csergő Ákos kántorral Kájoni 

énekeket tanítanak a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gondozásában Szárhegyen élő gyermekeknek. 

Böjte Csaba OFM üzenete: „Isten áldását kérem szép életetekre, munkátokra! Csaba t.” 

A Pro Arte et Natura Alapítványnak a Bethlen Gábor Alaphoz „A magyar kultúráért és oktatásért” 

című felhívásra benyújtott pályázatát,  a Magyar Kormány - a Bethlen Gábor Alapon keresztül – 

400,000.- Ft. támogatásban részesíti. A pályázat célja Magyarország határain kívül élő magyarság 

szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és 

fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a 

kultúra támogatása által. A Szárhegyi Zenei Napok rendezvény a magyar közösség erősítésének 

célját szolgáló kulturális program. (vége) 

 

 

Meghívó: 

http://proarteetnaturahu.files.wordpress.com/2013/07/meghc3advc3b3.pdf 

A rendezvényre érkezők szállást találnak a jól szervezett helyi falusi turizmus keretében. Az 

előadóest után megkóstolhatják a helyi termékeket, ízeket. 

További információ: 

Lipthay Erzsébet 

Pro Arte et Natura Alapítvány 

E-mail: pan@proarte.hu 

www.proarte.hu  
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