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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
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A kiállítás augusztus 21-ig tekinthető meg a 
Magyar Természettudományi Múzeumban.

Ahogy beléptem a hatalmas kiállító tér-
be, rögtön szembe tűnt a többszáz gyönyö-
rű lepke festménye, amelyek rajzolata - kö-
zelről megtekintve – különösen lenyűgöző. 
Hihetetlen aprólékossággal kidolgozva lát-
hatjuk élővilágunk gyönyörű teremtménye-
it, melyeket közelről talán nem is veszünk 
észre. Állatképek. tájképek teszik változa-

tossá a kiállítást. A kiállítást Dr. Matskási 
István címzetes főigazgató nyitotta meg, 

  

Pál János festőművész kiállítás megnyitója július 12-én

méltatva a festőművész 40 évnyi munkás-
ságát a múzeumban.

Péterné Enikő –, de kóstolót örömmel 
adok belőle.

S már tálalta is az ínycsiklandó illa-
tú padlizsános borjúragut, ám az igen íz-
lésesen szervírozott ételt sajnos – idő hí-
ján – nem volt módom megkóstolni. Ah-
hoz azonban kétség sem férhet, hogy a 
menü részeként előételnek kínált, csípős 
zakuszkával megsimogatott, grillezett 
padlizsánkarika – mazsolás spenótfelfújt-
tal – mesésen finom volt.

A legtöbb dicséretet persze a győztes 
kapta. A helyi örmény nemzetiségi ön-
kormányzat által főzött és saját készítésű 

zöldségszobrokkal is dekorált komplett 
örmény menü egyértelmű sikert aratott.

Fotók: Sárközy György 


