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Szépvízi Magyarörmény Családok Találkozója 
2019. 06. 13–17.    

Mintkorábban,idénis–immár21.alka-
lommal–Szépvízenmegrendezésrekerült
azMagyarörményCsaládokTalálkozója.

Az eseményen a Csíkszépvízen, Csík-
szeredán, Gyergyószentmiklósban, Kéz-
divásárhelyen, Szamosújváron és Erzsé-
betvárosban élőmagyarörménycsaládok
gyűltekössze,hogyegyfinomebédmel-
lett jóízű beszélgetéssel
töltsékegyüttahétvégétés
egyúttaljólszórakozzanak.
Június 14-én, pénteken

a Csíkkörzeti Magyar-
ÖrménySzentháromságAla-
pítványelnöke,Fejér István 
köszöntötte amegjelenteket
és megvendégelték a jelen-
lévőket.
Az Örmény Emlékház-

ban Orbán Zsolttörténelem
szakos tanár úr vetítettképes 
előadásáthallgathattákaje-
lenlévők a magyarörmény
múltról.

19 órai kezdettel Lázár Imola „Szent
László és az Örmény Biblia” és Dávid 
Krisztián Imre „Tájak, Városok, Embe-
rek” címűközös kiállításánakmegnyitó-
ján Zárugné Tancsin Katalin,aXIV.kerü-
leti,ZuglóiÖrményÖnkormányzatelnök
asszonyaméltattaaművészeket.
Rövidismertetésakiállítóművészekről.

Lázár Imola tűzzománckészítőmes-
ter, aki Szászrégen város szülötte, szá-
mosönálló-éscsoportoskiállításonvan
mártúl.Mottója:„Amitmanemteszünk
meg,aztmegteszimás”azörménykó-
dexekalapjánkészítetttűzzománcképei
elvarázsolták a megjelenteket.
DávidKrisztián Imre,örményszár-

mazású művész, kertészmérnök, aki-
nek családja Szépvízről származik.
Üvegképeit saját bevallása szerint
csupán6évekezdettelkészíteni.Az5
évvelezelőttiörményútjautánkezdte
eljelentőssikerrelüvegretájképeketés
portrékatfesteni.
Minda tűzzománc,mindazüvegké-

pekbőlsugárzikafény,aderű,smind-
egyikbőlazősiörményerő,melymindig
isjellemzővoltazörményországbeliés
azErdélybenélő,vagymáronnanelszár-
mazottmagyar-örményekreegyaránt.
Szombaton11órátólazörménykato-

likustemplombangyűltösszeasokven-
dég,aholGál Hunorvikáriusplébános
atya és Gábor Zoltán atya, a szépvízi
rómaikatolikustemplomplébánosace-
lebráltaazünnepiszentmisét.Agyer-
gyószentmiklósi Vörösköpönyegesek,
mintmindenévben,mostisamisénés
akoszorúzásnálőrtálltak.
Aszentmiseutánatemplomkertben

megkoszorúzták az emlékműveket,
majdaPápai-,aSzékely-ésaMagyar
himnusz eléneklése után a Sportcsar-
nokbanközösebédenacsaládokfinom
falatokmellettbeszélgethettek,örültek
egymásnak és idézhették fel régi em-
lékeiket.
AzebédelőttZárugnéTancsinKata-

linésGáborZoltánatyasokévnyimun-
kásságukértelismerésbenrészesültek.
Adíjazásutánatombolahúzásonaven-

dégekrengetegajándékotvihettekhaza.

Koszorúzás a templomkertben,
háttérben a Vörösköpönyegesek
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Vasárnapkora reggel a csoport aGyi-
mesek felé vette az irányt, ahol először 
agyimesbükkikápolnatemplombanszent-
misén vettek részt, majd Salamon József 
atya,agyimesbükkirómaikatolikustemp-
lom plébánosa meghívásának eleget téve 
rövidideigbeszélgettek.
Azutatfolytatvaaz1000éveshatáron

kellemes órákat tölthettek el a gyönyörű
napsütésben, hallgatva a Tatros és az 
Úz patakok csörgedezését. Meg lehetett
mászniaRákóczivárat,illetvemegtekin-
teniazOsztrák-MagyarMonarchiautolsó
vasútállomásának épü-
letét. A bátrabbak a ha-
tárkőhöz is elmerész-
kedtek,ahonnancsodás
kilátásnyíltavölgyreés
Moldvára.

Másnap kora hajnalban 
acsoporttagjaielindultak
haza szálláshelyükről,
aKisHavasPanzióból.
Rövid megállókat köz-
beiktatva szerencsésen
hazaértekbarátaink.
Reméljük, hogy jö-

vőreisehhezhasonlóan
csodás lesza rendezvé-
nyünk,ésminél többen
tudnakismétottlenni.

Dávid Krisztián Imre

Lázár Imola és Dávid Krisztián Imre
művészek

Középen Fejér István és Zakariás István köszönti
Gábor Zoltán atyát

Orbán Zsolt,
történelem szakos tanár

Zakariás Antal Dirán                              
Zarándokút az 1000 éve örmény templomhoz            

A történet 2019. januárban kezdődött. 
AzOrlayutcaiörménykatolikusplébá-
nián megjelent egy úr, bemutatkozott,
hogy ő Gáspár Mihály, a szentendrei
skanzenmúzeológusmunkatársaéssze-
retnéelmondani,hogyFeldebrőközség-
benvanegy1000évesörményeredetű
templom, ahol örmény misét lehetne
bemutatni, összekötve a falu 800 éves
alapításának ünneplésével és a fekete 
ribizlirőléventemegismétlődőmegem-
lékezéssel. Ez az ötlet indította el azt
a szervező munkát, amely Feldebrőn, 

a 2019. június 29-i közös ünnepléssel
fejeződöttbe.

A templom örmény eredete
Feldebrő aMátra lábánál, aTarna patak
völgyében, légvonalban Gyöngyös és
Egerközötti1000lakosútelepülés.Afalu
közepén áll az ország egyik legrégebbi
és legérdekesebbműemléke, egy barokk
stílusú, sokszor átépített, belül és kívül 
örmény eredetet és stílusjegyeket hor-
dozó,eredetileg5hajós templom,amely

Feldebrőn az örmény katolikus szentmisén 


