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Az Egri Görög Önkormányzat 1998-ban alakult meg Egerben
azzal a céllal, hogy összefogja az egri és Eger környéki görögöket, ápolja, bemutassa és továbbörökítse a görög nyelvet,
hagyományokat, és kultúrát. A „Görög Nemzeti Ünnep Egerben 2014” elnevezésű rendezvény a Nemzetiségi támogatások segítségével jöhetett létre. A részletekről dr. Miliosz Nikolett, az Egri Görög Önkormányzat képviselője beszélt.
R.: Mire használták fel a támogatást, mennyiben segítette önöket?
M.N.: Hálásak vagyunk minden támogatásért, amit kapunk. A „Görög Nemzeti Ünnep Egerben 2014” elnevezésű rendezvényünk azzal a céllal jött létre, hogy görög
hagyományainkat, történelmünket bemutathassuk. Próbálunk mindig olyan műsort összeállítani, amely ajtót nyit
Görögországra, hogy vendégeink kedvet kapjanak ellátogatni oda, megismerkedni kultúrájával, nyelvével, értékeivel. Ezt elősegítendő idén már negyedik éve hirdettünk
rajzpályázatot „ A Görögország – Ahogy én látom” sorozat
részeként Heves megye valamennyi alsó tagozatos általános iskolás diákjának, a rajzpályázat alapjául pedig a „Bazsalikomos cserépben termett lány” című görög népmese
szolgált.
R.: Hogy zajlott a rendezvény?
M.N.: A májusban megtartott rendezvény helyszíne Eger
egyik rendezvényterme volt, mely hosszú évek óta ad otthont az Egri Görög Önkormányzat ünnepeinek. Programunkat színesítette, hogy nemcsak görög származású előadók,
mint a Helidonaki Görög Táncegyüttes és az Akropolis Compania zenekar készültek színvonalas műsorral, hanem az egri
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diákjai is. Ők 2014 januárjában egy, az iskolájukban rendezett
görög délutánon nagyon sokoldalú görög műsorral örvendeztették meg egymást és az Egri Görög Önkormányzatot.
Az ünnepen került sor a rajzpályázat eredményhirdetésére
is, így örömmel mondhatjuk, a teltházas rendezvényen kicsik-nagyok – nemzetiségi hovatartozástól függetlenül –
egyaránt részt vettek.
R.: Miért fontos a nemzetiségi kultúra megőrzése?
M.N.: Görög hagyományaink ápolását azért tartjuk fontosnak, hogy gyermekeink, unokáink is büszkén gondolhassanak az ereikben csörgedező görög vérre, szüleik, nagyszüleik
kultúrájára, s valahányszor görög szót vagy zenét hallanak,
görög ételt esznek, legyenek büszkék arra, hogy görögnek is
születtek. Másrészt viszont kultúránk nemcsak a miénk, ezért
kötelességünknek érezzük, hogy megismertessük a nem görög származású barátainkkal, vendégeinkkel is.
További sikereket kívánunk az önkormányzatnak!
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