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Ajobbnálisjobb,Mindenekfölötti-díjatho-
zottelagyergyószentmiklósifőzőcsapata
hét végén tartott, 11.Ceglédi Laskafeszti-
válról–örményétellel,hurutoslaskaleves-
selnyűgözteleanevesgasztronómiaiszak-
emberekbőlállózsűritZsigmond András séf 
és legénysége. A gyergyói hagyományos
ételtafesztiválozókismegkóstolták,
de35literbőlnyilvánnemjutottmin-
denkinek–őketitthoniételkóstolásra
invitáltamegagyergyóiküldöttség.

Amint a fesztivál nevéből is kö-
vetkeztethető, a tésztás ételek kap-
tak főszerepet a hétvégi, ceglédi fő-
zőversenyen. 

Testvérvárosként Gyergyószent-
miklós is benevezett a megméret-
tetésre; a hivatali alkalmazottakból 
álló csapat élére Zsigmond András 
éttermi szakácsot kérték fel. Huru-
tos laskalevessel szálltak versenybe, 
és mint mesélik, nem egyedüliként 
készültek ezzel a fogással.

A Kárpát-medence számos települé-
séről részt vevő, közel 100 csapat között 
még egy készítette el az örmény eredetű 
ételt. Hogy a konkurens csapatnak hogyan 
sikerült a főztje, erről nem számoltak be a 
gyergyóiak, azt viszont örömmel újságol-
ták, hogy az általuk főzött leves lenyűgöz-
te az ítészeket.

Zsigmond András elmondása szerint az 
eredményhirdetésnél a zsűri mindenek fö-
löttinek kiáltotta ki készítményüket, és 
különdíjjal jutalmazták a csapatot. „Ez 
hatalmas siker” – mondta lapunknak Zsig-
mond András, hozzátéve, hogy az elisme-
rés annál is inkább értékes, mert neves 
gasztronómiai szakemberektől érkezett. 

A gyergyói hurutos laskalevest kiáltották ki 
a legjobbnak a Ceglédi Laskafesztiválon

A főzőversenyen Kocsis Zoltán konyha-
főnök, mesterszakács; Nótár László gaszt-
ronómiai szaktanácsadó, séf; Nagy Róbert 
kreatív séf és Andriska István sztárséf 
döntött az ételek rangsoráról – részletez-
te a gyergyói szakács, aki külön megtisz-
teltetésnek is örvend: a séfek közötti ver-

senyen ugyanis őt is kóstolásra kérték fel 
a zsűritagok. 

A szakmai elismerés mellett a fesz-
tiválozók jutalmát is bezsebelték a 
gyergyóiak, mint mondják, aki csak ré-
szesült a 35 literes adagból, mindenki di-
csérte az általuk készített, egyébként ki-
zárólag házi alapanyagokból főzött huru-
tos laskalevest. Akinek ezúttal nem jutott 
az étekből, az egyelőre szívélyes meghí-
vást kapott Gyergyószentmiklósra, ahol a 
győztes leves mostantól vendéglői étlap-
ról is megrendelhető.

A rendezvényről 
ALaskafesztiválCeglédnyárindítófesz-
tiválja. A rendezvényt évekkel ezelőtt

A gyergyószentmiklósi főzőcsapat. A zsűri különdíját 
nyerték el főztjükkel (Fotó: Fórika Krisztina/Facebook)



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. július-augusztus

42

Cegléd étkezési hagyományának életben
tartásárahoztáklétre.Céljaazis,hogyaz
érdeklődők megismerkedjenek a ceglédi
laska elkészítésénekmódjaival,megkós-
toljáka főzőverseny legjobbhelyezettje-
inek egyedi receptje alapján készült éte-
leket – olvasható a fesztivál honlapján.
A gasztronómiai rendezvényt idén júni-
us 8–10-e között tartották, összevontan

a Nemzeti Vágta Ceglédi Előfutamának
programjaival.

Pethő Melánia
2018. június 11.,

(Ezt a cikket a Székelyhonról másolták: 
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-gyergyoi-

hurutos-laskalevest-kialtottak-ki-a-
legjobbnak-a-cegledilaskafesztivalon)

A határvédelem évszázadai Székely-
földön című tanulmánykötet bemutató-
ját tartották vasárnap délután a szépvízi
Dajbukát-házban.
Szépvíz polgármestere köszöntőbeszé-

débenkiemelte,atanulmánykötetegyhi-
ánypótlótudományosmunka,amelymeg-
jelenéséheznyolcszemélybőlállótudós-
csapatra volt szükség. Korokon átíve-
lő,ezeresztendőtáttekintőtanulmánykö-
tetszületett.Valóstörténelmitényekretá-
maszkodvaazÁrpád-kortólamásodikvi-
lágháborúigmutatjabeSzékelyföldhad-
történetét–mondta.“Ezakönyv(azért
jelentmeg,hogy)szellemialapjátképez-
ze a majdani szépvízi Székely Határőr
Emlékközpontnak, amelyet a Dajbukát-
házbanszándékszanak létrehoznia jövő-
ben.
„Hiánypótló munkával gazdagodott a

magyartörténelemtudomány”–szóltaje-
lenlévőkhözPotápi Árpád János, a Mi-
niszterelnökség nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkára.Kiemelte, az elmúlt év-
századok nehézségei és minden balsors

Molnár Rajmond
Nyolc kutató foglalta össze Székelyföld egykori 

hadtörténetét – Szépvízen mutatták be a kiadványt 
(részlet)

ellenéreezanépkitartott,sbáratörténel-
mi Magyarország területe kétharmadára
csökkent, a népesség egyharmada hatá-
ronkívülrerekedt,anemzetmaisél.Ma
isegyolyanMagyarországbanbízhatnak,
amelykormányamindentmegteszannak
érdekében,hogyahatáronkívülélőkmeg
tudják tartanimagyarságukat,gyermeke-
ikmagyariskolábajárhassanak,azéletü-
ket teljes értékűen,magyarként élhessék
meg–fogalmazott.

(Ezt a cikket 2018. június 03., a Szé-
kelyhonról másolták: https://szekelyhon.
ro/aktualis/nyolc-kutato-foglalta-ossze-
szekelyfold-egykori-hadtortenetet-n-
szepvizen-mutattak-be-a-kiadvanyt)

Kéthullasétálatemetőben,azegyiksír-
követcipelahátán.Megkérdeziamásik:
–Minekcipeledaztasírkövet?
–Manapság az ember nem sétálhat az
iratainélkül…

Humor… Humor… Humor…


