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állam hivatalos elismerésben részesítette, 
a Yad Vashem Emlékmúzeum elismerő le-
vélben köszönte meg erkölcsi, emberköz-
pontú magatartását.

A Fogolyán család örmény származá-
sú, az örmény közösség nevében felszóla-
ló Kalamár György kiemelte, a tegnap fel-
avatott emléktábla várostörténeti igazság-
tétel, hiszen ezek az emberek tettek értünk, 
közösségünkért – mindhármójukra illik 
dr. Fogolyán Kristóf jelmondata: semper 
bonis artibus, azaz mindig jót cselekedni.

Az emléktáblát megáldó főtiszteletű 
Berszán Lajos atyát személyes kapcsolat 
is fűzi dr. Fogolyán Kristófhoz: édesanyja 
nagybeteg lévén, azt kérte a fehér angyal-
nak becézett főorvostól, szabadítsa meg 
kínjától. Dr. Fogolyán Kristóf ellenben azt 
mondta, ha bizonyos lenne abban, hogy 

hasában a gyerek halott, azonnal megsza-
badítaná fájdalmától, de hátha él a gyer-
mek, kicsit tűrjön még, kérte az asszonyt 
– és így születhetett meg ő. Szent László-
ra utalva ünnepi férfiúnak nevezte az es-
peres dr. Fogolyán Kristófot, azt kívánva, 
sok ilyen ünnepi férfiúja legyen népünk-
nek, akik az életet szolgálják, és az életet 
szolgálva áldássá válnak.

Az emléktábla megkoszorúzását, illetve 
az épületben berendezett Fogolyán-em-
lékszoba meglátogatását megelőzően még 
Szotyori-Nagy Áron mondott köszönetet 
az őt segítőknek, hozzátéve, nemcsak elő-
dei iránti tiszteletből érezte kötelességé-
nek az emlékállítást, hanem azért is, hogy 
az igazi történelmet mindenki megismer-
hesse.

Háromszék/Közélet 2017. okt. 11. 

  

Lovaskocsikon érkező, frissen 
vágott, ropogós, no meg tenger-
nyi és hatalmas káposztafej. Íny-
csiklandó illatok és több tucat iz-
gatott csapat. A csöndes csíki te-
lepülés határa egy napra nyüzsgő 
forgataggá változott. Szépvízen 
október közepén rendezték meg a 
helyi „káposztaversenyt”. Azaz a 
főzőversenyt, amelyre benevezett 
a Fővárosi Örmény Önkormány-
zat csapata is. Név szerint: Ma-
gyarörmény Fuszulykák, amely 
négy fővel különleges színfolt-
ja volt az eseménynek. A messzi-
ről érkezett csapat a verseny első 
helyezettjének egy üveg Ararat 
konyakot is felajánlott, melyet a telepü-
lés polgármestere, Ferencz Tibor adott át 

A fővárosi örmény csapat főzött Szépvízen

a boldog győztesnek. Fűszeres perceket 
szereztünk Szépvíznek, azzal az erdélyi 

Balról Esztergály Zsófia, Zakariás István, Oldal Ágnes és 
Ispánki Katalin
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örmény receptúrával, ami megtestesülve 
rotyogott bográcsunkban. Nevezetesen, 
paradicsomos lucskos káposzta bárány-
nyal, egy jó csipet ánizzsal, no meg egy 
bohém női csapattal - utóbbi persze nem a 
bográcsban volt. Komolyra fordítva tehát, 
huncutul kezdtünk a verőfényes napnak 
és még vidámabban zártuk azt órák múl-
va. Erről nemcsak a szép székely program 
gondoskodott - és a ki tudja, hogyan oda 
kerülő finom szépvízi és újkígyósi pálin-
ka -, hanem a szépvízi Magdika és Réka 
is, akik kisegítettek egy kis drapériával. 
Ugyanis pont a zsűrizés izgalma alatt áll-
tunk, amikor rájöttünk: az asztaldísz, amit 
Budapestről cipeltünk, ugyan örmény, de 
igen kevéske. Persze már mindegy volt, 
de a Magyarörmény Fuszulykák nem tűr-
hették, hogy soványka asztaluk ásítozzon 
a többi gusztusos mellett. Így aztán egyik 
tagunkat szekérre ültettük és elküldtük 
virágot szedni. Bevallhatom, a legszebb 
csokrot hozta vissza. Miután nem futva 
érkezett meg, remélem a településen sen-
kinek sem támadt hiányérzete azóta sem. 
Főképp, hogy el is mondom. Mert men-
nénk jövőre is izgalmas keleties ízzel, 
ami ugyan idén nem lett az első, de ez 

nem jelenti azt, hogy riválisa-
ink karba tett kézzel főzhetné-
nek majd le. Nem ám! Főként, 
hogy most már belekóstoltunk 
a versenybe és a finom szépví-
zi káposztába. 

Esztergály Zsófia
a Fővárosi Örmény Önkor-

mányzat elnöke

Ispánki Kati tollából:
Messze földön híres az 1700-

as évek vásárából éppen 10 éve 
feltámasztott hagyomány, a   
káposztafőző versennyel egy-

bekötött csíkszépvízi káposzta-fesztivál! 
Olyannyira, hogy nemcsak Erdélyből, de 
az anyaországból, sőt a Felvidékről is ér-
keznek résztvevők összemérni káposzta-
főzési tudományukat és speciális recept-
jeiket. Szépvízen emberemlékezet óta ter-
mesztik a káposztát, amit tavasszal Szent 
László hetében (június 20-28) ültetnek 
el és október közepén mindet egyszerre, 
egyetlen nap alatt vágnak le!

A „káposzta-gyilkosság” hajnalban kez-
dődik. Az ezeréves határ felé vezető út 
gomolygó ködéből gyilkos szerszámok-
kal felfegyverzett emberek bukkannak 
elő és veszik be magukat a káposztasorok 
közé, ahol hamarosan ezer szám hullanak 
a káposztafejek.  De ez a nap, nemcsak a 
munkáé, hanem egyben a vigasságé is!  
Ugyanis a lekaszabolt káposztafejek egy 
része a kondérban végzi, mint a káposzta-
főző verseny áldozata.


