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Budapestről a népes küldöttség vett részt 
a csíkszépvizi zarándokúton, valamint a 
XXI. Örmény családi találkozón június 
8-12. között, amelyet a Csíkszépvizi Ör-
mény-katolikus Plébánia és a Szenthárom-
ság Alapítvány rendezett. Csíkszépvizen a 
Zakariás Panzió fogadta küldöttségünket. 

A Polgármesteri Hivatal pincetermé-
ben június 9-én Fancsali János (Budaörs) 
videovetítéses előadását hallhattuk Viski 
János, Kodály Zoltán magyarörmény ta-
nítványa – emlékezés a Kodály-évforduló 
alkalmával – címmel, majd Nagy Gyöngy-
vér (Csíkszereda) Ükanyámtól Petőfiig – 
családtörténeti gondolatok Mezei János 

festőművészről tartott előadást ve-
tített képekel.

Június 10-én, szombaton a zsú-
folásig megtelt, eredeti állapotára 
restaurált örmény katolikus temp-
lomban ünnepi szentmisén voltunk 
együtt, amelyet Szakács Endre viká-
rius celebrált a Vörösköpönyegesek 
és nagyszámú ministráns közre-
működésével. A misét követően 
a templomkertben (cinteremben) 
Bodurián János, Magardici (1881. 
június 7. Bardizag (Anatólia, Török-

ország)  – 1959. december 8. Ecsmiadzin, 
Szent Gajane templom kertjében, Ör-
ményország) örmény katolikus pap, író, 
tanár, lapszerkesztő, nyomdatulajdonos, 
az utolsó csíkszépvizi örmény katolikus 
szertartású plébános (1929-1959) emlé-
kére emléktábla avatáson vettünk részt. Ő 
volt az első örmény enciklopédia megalko-
tója, aki Csíkszépvizen saját nyomdát mű-
ködtetett. Az Örmény Genocídium éveiben 
100 árva gyermeket segített a túlélésben. 
Az emléktáblát Bodurián János, Aram és 
Ágota (Székelyudvarhely) állíttatta.

Az Örmény Kaszinóban megtekin-
tettük a helyi örménység családjainak 

Szakács Endre és Gál Hunor
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fotókiállítását, valamint 
Simó Júlia különlegesen 
szép örmény viselet be-
mutatóját, amelyeket a 
magyarörmények visel-
hettek, illetve boldogan 
viselnének manapság is.

A XXI. örmény csalá-
dok találkozóján kb. 250 
vendég vett részt, akik a 
sportcsarnokban kis mű-
sor, tombola közben fo-
gyaszthatták el az ör-
mény konyha remekeit a 
közös ebéden.

Másnap a Gyimesekbe, 
az ezeréves határhoz za-
rándokoltunk, majd közös vacsorán bú-
csúztunk el az otthonmaradottaktól. 

Közben volt módunk a 
99 éves Zakariás Péter 
bácsival is találkoznunk, 
aki egyetlenként beszé-
li még az örmény nyelv 
nyugati nyelvjárását Er-
délyben. Mielőbbi fel-
épülést és jó egészséget 
kívánunk Neki.

A zarándokutat és ren-
dezvényt a Zuglói Ör-
mény Önkormányzat, 
Hargita Megye Taná-
csa, a Csíkszépvizi Pol-
gármesteri Hivatal, va-
lamint a Bp. Főv. II. ker. 
Örmény Önkormányzat 

is támogatta.
M.

A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat részt vett a Hegyvidék Ön-
kormányzat által június 11-én szervezett 
főzőversenyen. 13 csapat indult. Keszy-
Harmath Enikőt kértük fel főszakácsnak, 
aki már otthon 
e l h a t á r o z t a , 
hogy megnye-
ri a versenyt. 
Nagyon szé-
pen köszön-
jük Enikő se-
gítségét. Az 
Örmény bog-
rács nevű csa-
pat tagjai: Bé-
res László Atti-
la és Kiss Máté 
Gábor volt. 

Főzőverseny 
A Hegyvidék újságban cikk jelent meg 
Antal Ildikó tollából, ebből közlünk rész-
letet:

A versenyt az Örmény Bogrács nyer-
te meg, amelynek tagjai nem egyetlen 

étel elkészíté-
sére összpon-
tosítottak, ha-
nem komplett 
örmény menü-
sort állítottak 
össze.

– Kizárt, 
hogy eláru-
lom a recep-
tet – mondta 
az örmény ízek 
mestere,  Keszy-
H a r m a t h 

Jobbról Keszi Harmath Enikő, Kiss Máté Gábor, Béres 
László Attila

  


