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romlása akkor kezdődött meg, amikor kirug-
dosták a kereszteket, amit lehetett, eltüntet-
tek. Az utolsó »kegyelemdöfés« 1987-ben 
volt, amikor úgymond teljesen átalakították 
a temetőt. Eltüntették a még megmaradt ke-
reszteket, és az első világháborús emlékmű-
ből csináltak egy román emlékművet, amit 
az 1990-es évek közepén is, a román hadse-
reg napján szervezett ünnepségek keretében 
megkoszorúztak. A romboláskor titokban si-
került bemenekíteni a múzeumba néhány 
keresztet a temetőben lévő, összesen 132 da-
rabból. Ezek mára már múzeumi tárgyak-
ká váltak, megvan a történetük” – ismertet-
te Csergő Tibor András annak a 27 fejfának a 
sorsát, amelyekből az emlékfalat hozzák lét-
re. A múzeumigazgató szerint fontos az em-
lékhely kialakítása, hisz „a városi, és az igen 
elhanyagolt állapotban lévő dancurási teme-
tőn kívül Gyergyószentmiklós közterületén 

nincs az első világháborúra, az elesett hő-
sökre emlékeztető hely. A múzeumban létre-
hozott emlékfalat a helyiek és a turisták egy-
aránt megtekinthetik”.

Az emlékfal avatására, a keresztek meg-
áldására szeptember 5-én, pénteken délután 
5 órától kerül sor. Az ünnepségen beszédet 
mond Kisné Portik Irén, a polgármesteri hi-
vatal kulturális referense, Csergő Tibor And-
rás múzeumigazgató, történész. A kereszte-
ket Trucza Sándor, az örmény egyház helyi 
plébánosa szenteli fel.

Az avatóünnepséget a Frontképek című, 
Kassay János törzsőrmester első világhábo-
rús fotográfiáiból készült tárlatának meg-
nyitója követi. A kiállítást a fotográfus uno-
kája, Kassay Lajos Péter nyitja meg, majd 
Nagy József hadtörténész beszél a korszak-
ról, amelyet a képek megidéznek.
(székelyhon.ro – 2014. 09. 03.)

A vasárnap délben tartott búcsús 
szentmisét Szakács Endre örmény 

katolikus általános helynök celebrál-
ta, ünnepi szónok Baróti László Sándor 

szentszéki tanácsos, ditrói plébános 
volt. A Kisboldogasszony ünnepén egy-
ben Szűz Mária születésének ünnepén 
Baróti László Sándor prédikációjában a 
gyermekből anyává lett Máriáról szólt. 
Kiemelte továbbá a gyermekvállalás 
fontosságát.

„A Kárpát-medencében azok fog-
nak élni, akik akarnak, akik vállal-
ják, akik megmaradnak. Az pusz-
tul el itt el, aki nem remél, aki mene-
kül” – mondta. A templomkertben a 
vörösköpönyegesekkel körmeneten vet-
tek részt az  ünneplők, majd a közössé-
gi ház udvarára várták a szervezők. A 
vaskerteses gyerekek fúvós előadását 
követően a 25 éves örmény kórus éne-
kelt.

Eközben már készülődtek a szakácsok, 
ugyanis a IV. Hurutfesztivál vette kezde-
tét. Nagy üstökben rotyogtak az örmény 
finomságok. Az angadzsáburlevest kí-
nálták a szakácsok, mindenki megkós-
tolhatta a Keresztes Ágnes néni-féle ör-
mény finomságot, erre az alkalomra se-
gítővel kétezer kis „fület” készítettek. 
Másik üstben Zakariás Péter és Rozá-
lia fűzött ízletes ételt, de Bogdánfi Ál-
mos angadzsáburlevesét is ízlelgethette 
a zsűri. Bajkó László tasakba zárta az 
örmény ízeket, gyergyói örmény levest 

kínált, olyat, amelyet minden háziasz-
szony gyorsan elkészíthet. Az örmény 
raguból, mely nem versenyre készült 
mindenkit megvendégeltek.

Mezei Anikó harminc liter tejből főz-
te az érdeklődök szeme láttára a huru-
tot. Jánossy Alíz, a Magyar Népi Ízőrző 
Lovagrend tagja pedig dalauzit készített 
a gyerekek örömére. A Hegyesi Alíz né-
nitől származó recept alapján elkészí-
tett örmény édességből került szomba-
ton este a nagykövet asztalára is. Három 
dolog szükséges a dalauzihoz: méz, mák 
és dió, ezt a három szót ismételgette ki-
csi és nagy miután megkóstolta a finom-
ságot.

Gazdára talált a Portik Sándor által 
felajánlott, az örmény templomot ábrá-
zoló alkotás is, tulajdonosa Fórika Se-
bestyén. A rendezvény keretében az ör-
mény templomban adott koncertet Cse-
rei Csaba ütőhangszer művész is. A 
Gyergyói örményekről címmel megje-
lentetett kiadványt is a rendezvény kere-
tében mutatták be több komoly, eseten-
ként tudományos vagy történelmi vo-
natkozású programpont mellett.

(Székelyhon.ro – 2014. 09. 08.)

Baricz Tamás Imola 

Terítéken az örmény kultúra és gasztronómia
A Kisboldogasszony ünnepe köré szervezett rendezvényen az örmény kultúra, ha-
gyományok és gasztronómia bemutatására is hangsúlyt fektettek a szervezők. A há-
romnapos „örményfesztivál” fő eseménye a szokásokhoz híven az örmény búcsú volt.

Csergő Tibor András, Trucza Sándor és Kisné 
Portik Irén

Az I. világháborús hősök fala Búcsús szentmise a vörösköpönyegesekkel

IV. Hurutfesztivál


