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Gasztronap keretében dőlt 
el, melyek azok a tradici-
onális csángó, magyarör-
mény és magyar ételek, 
amelyek a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzat és a 
Csíkkörzeti Magyar- Ör-
mény Szentháromság Ala-
pítvány által kezdeménye-
zett, az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő segítsé-
gével létrejött Tegyél jót, 
egyél jót! mozgalom során 
a résztvevő éttermek étlap-
jára kerülnek.  

Az egynapos rendez-
vény alkalmából az első-
ként csatlakozó budapes-
ti Torockó vendéglőben Pataky Attila 
rockzenész, a mozgalom fővédnöke in-
dította útnak a mozgalmat úgy, hogy ki-
választotta kedvenceit a külön erre az al-
kalomra készült ételek közül. Kóstolta a 
dmapurt, vagyis örmény töklevest hús-
gombóccal, muszakát, csángó gulyást, 

Pagonyi Judit
Egyél jót, tegyél jót! 

– gasztronómiai jótékonysági mozgalom indult
borjúpaprikást, erdélyi al-
más-tárkonyos nyakka-
rajt, csángó rostélyost, ör-
mény ragut és juhtúrós pu-
liszkát. Végül az énekes-
nél a tökleves és a borjú-
paprikás juhtúrós puliszká-
val vitte el a pálmát. Pataky 
Attila egyébként gyermek-
kora óta a levesek nagy ra-
jongója, olyannyira hogy 
édesanyja Leveskének be-
cézte. A zenész szerint két 
szemszögből is fontos tö-
rekvés a jótékonysági moz-
galom; a lelkiek tekinteté-
ben az örmény történelem, 
a közös sors, az egymáshoz 

való kötődés jelentősége érvényesül, fizi-
kai részét illetően pedig az, hogy minden 
embernek szüksége van táplálékra. Fon-
tos számunkra a Kárpát-medencei rezgé-
seknek megfelelő világ: ezért bizonyos, 
hogy csodák születnek majd, ha egy kicsit 

Esztergály Zsófia, a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat elnöke, 
Pataky Attila rockzenész, a moz-
galom fővédnöke és Nagy Róbert 
séf, a mozgalom hazai gasztro-
nagykövete).

Pongrátz András
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is közelebb kerülünk egymáshoz a régen 
elfeledett ételek által – fogalmazott az 
EDDA frontembere. 

Nagy Róbert séf, a mozgalom hazai 
gasztro-nagykövete szerint a jelenlegi ét-
termi irányvonalak igen szerteágazók, a 
hagyományos menüsorban pedig igen-
is van helye az ősi, esetleg már elfele-
dett alapanyagoknak. Elmondta, számára 
igen rokonszenves a kezdeményezés, hi-
szen szívügye a bárány és a hal, amelyek 
így újra visszatérhetnek a vendéglők kíná-
latába. 

Az erdélyiörmény diaszpóra múltját, az 
ezeréves határnál lévő kontumáci kápolná-
nál történtek máig ható jelentőségét jelöl-
te meg Esztergály Zsófia Zita, a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat elnöke, amikor a 
mozgalmat elindító szándékról beszélt a 
rendezvényen. A csángó, a magyarörmény, 
valamint a magyar konyha sajátos ínyenc 
kincsét feltárva és felhasználva, remek fo-
gásokat újra értelmezve népszerűsítjük az 
új törekvéseket. A mozgalom során az éte-
leket szakmai bírálóbizottság pontozza. A 
legjobbak tudásukat egy magyarországi 

Balról Bálintné Kovács Júlia, Issekutz Sarolta, Kozma Simon, Pongrátz András és Dr. Zsebők Csaba

Esztergály Zsófia Zita A Szép Ernő Színház társulata
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és egy erdélyi médianyilvános rendezvé-
nyen mérik össze, ahol a közönség szava-
zata dönti el a végső eredményt. A moz-
galommal gasztronómiai forradalom in-
dul, hiszen ha a csatlakozó éttermek étlap-
jukra veszik a hagyományos ételeket, ezzel 
újra divatba hozzák a tradicionális finom-
ságokat – ismertette az elnökasszony, hoz-
zátéve, hogy a mozgalomból származó be-
vétellel a Fővárosi Örmény Önkormányzat 
és a Csíkkörzeti Magyar- Örmény Szenthá-
romság Alapítvány az ezeréves Magyaror-
szág határánál, Gyimesbükkön álló Rákó-
czi-vár, valamint a budapesti, a csíki és a 
gyergyói örmény katolikus templom kor-
szerűsítését támogatja. 

A Torockó vendéglőbe érkező vendé-
gek is megkóstolhatták az ételeket és min-
denki szavazhatott a legjobb háromról: 
a kiválasztottak a borjúpaprikás juhtúrós 

puliszkával, az örmény tökleves húsgom-
bóccal és az erdélyi almás-tárkonyos nyak-
karaj lettek. Az elkövetkező egy év során a 
nagyközönség ezek közül az ételek közül 
rendelhet a csatlakozó magyarországi és 
erdélyi vendéglátóhelyek étlapjáról, csatla-
kozva az Egyél jót, tegyél jót! jótékonysá-
gi mozgalomhoz, így hozzájárulva ősi ma-
gyar emlékek megőrzéséhez. 

A Magyar Irószövetség meghívására 
2016. szeptember 28-án jelen lehet-
tünk Kabdebó Lóránt József Attila-
díjas irodalomtörténész 80. születés-
napja alkalmából rendezett ünnepi kö-
szöntő estjén. Az estet Szentmártoni 
János, a Magyar Írószövetség elnöke 
nyitotta meg. Az ünnepelttel Száraz 
Miklós György író beszélgetett. Köz-
reműködött Lázár Balázs színmű-
vész, Miskolczi Anita gordonkamű-
vész, Devich Benedek nagybőgőn és 
Gerlóczy Zsigmond zongorán. Az ün-
nepelt a jóhangulatú esten sokat em-
legette örmény gyökereit, sőt kifeje-
zetten örült annak, hogy az erdélyi ör-
mény gyökerűek szép számban vettek 
részt az ünneplésen.
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Nagy Réka


