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„(...) Kis közösségünkből kitekintve 
lehangoló látványt nyújt a szép táj mel-
lett Gyergyószentmiklós városa. A 14. 
századtól jegyzett, 112 éves város, egy-
kor gazdaságilag is igen jelentős székely 
határtelepülés történetének legszomo-
rúbb napjait éli. A város infrastruktú-
rája jelentősen elmarad a környező köz-
ségek mellett. A túlélés, megmaradás 
és fejlődés záloga, ami évszázadokon 
keresztül megtartotta e közösséget, az 
a gyermek volt. Ma szomorú demográfi -
ai jelenségnek lehetünk tanúi, hiszen 
nemcsak az alacsony születési szám, de 
a gazdasági bizonytalanság miatt is az 
elvándorlás oly mértéket ölt a fi atalok 
körében, ami veszélyezteti a hosszú tá-
vú megmaradást.

Adja Isten, hogy ne így legyen, s hogy 
ezt az írást megtalálva ti, kései gyergyói 
utódok tanuljatok a múlt történéséről, 
és imádkozzatok érettünk, kik az Úrnak 
2019. esztendejében áldozatvállalá-
sunkkal megújítottuk e kápolnát.”

  A templom felújítása következik

Az 1730 és 1734 között épült barokk ör-
mény templomra is ráfér az alapos fel-
újítás. Kisebb tatarozások eddig is tör-
téntek, és most jöhet a teljes renoválás. 
Elkészültek az ehhez szükséges tervek 
és előtanulmányok, és beszerezték a 
szükséges engedélyeket, ami nem volt 
egy egyszerű folyamat, mivel műemlék 
épületről van szó. Azonban a szigorú, 
bürokratikus előírások most jót tettek. 
A mindenre kiterjedő állapotfelmérés 
során derült ki, hogy a templom bolto-
zatán egy repedés található. Bűn lett 
volna, ha ezt a vizsgálatot nem veszik 
komolyan – mutat rá Kulcsár László. A 
felújítás során ezért egy speciális mód-
szerrel össze kell majd húzni a teljes 
épületet. Újrazsindelyezik a templom 
kerítését, hogy az is újra dísze lehes-
sen a városnak, akár a pár évvel ez-
előtt történt javítás eredményeként a 
bástyatorony.

A közösségi ház valóban 
a közösség háza lett

Még nem készült el teljes egészében a 
templom szomszédságában álló közössé-
gi ház, de mondhatni már építésének kez-
dete óta használják, és ennek is érezhető 
a pozitív hatása. Táborok, kiállítások, 
könyvbemutatók, közösségi események 
helyszíne ez, és rendre gyarapodik az itt 
látható örmény kincsek gyűjteménye is. 
A konyha pedig az a hely, ahol a külön-
leges örmény gasztronómiai értékek to-
vábbörökíthetők, illetve az itt készülő ör-
mény ételekkel jóllakathatók a nagyobb 
eseményekre érkező vendégek is. 

Ilyen nagyobb esemény közeleg most 
is. Szeptember 6–8. között rendezik meg 
a 9. Örmény Művészeti Fesztivált, amely a 
churuttal (hurut) készült ételekről is szól, 
gasztronómiai, kulturális és művészeti 
programok követik egymást. Nagyobb fi -
gyelmet kap a lelkiség, hiszen ezúttal Kis-
boldogasszony ünnepén csakis az egyhá-

zi, vallási jellegre fi gyelnek. Aznapra az 
ünnepi szentmisén kívül nem szerveznek 
semmilyen kísérőrendezvényt, ami el-
vonhatná a fi gyelmet. A szentmise kü-
lönlegessége lesz, hogy a szentbeszédet 
Örményország egyedüli római katolikus 
lelkésze, Daveyan Karen tartja. 

A fesztiválhoz kötődik egy új kezdemé-
nyezés, melynek során megnyílnak a vá-
rosközpontban álló házak kapui, így bárki 
betérhet, szétnézhet, és az ott élőktől isme-
reteket szerezhet a város életében meghatá-
rozó szerepet betöltő családok sorsáról is. 

A fesztivál lebonyolítása, szervezése 
szintén nagyrészt közösségi összefogás-
sal valósul meg. Mint megtudtuk, az ed-
digi fejlesztésekhez, programokhoz 5–10 
százalék az az anyagi önrész, amit az 
örmény egyesület vagy az egyházközség 
fi nanszírozott, a többit mindig közösségi 
összefogásból teremtették elő, támogató 
szervezetek, intézmények segítségével.

A kaláka, a közös munka összefogja, 
erősíti a közösséget.

A Csobot-hegyi kápolnákat Szent Anna védelmébe ajánlották az ősök 2019-re kívül-belül megújult az örmény kápolna

Jelenleg évente 
kétszer zajlik 
a kápolná-
nál egyházi 
szertartás, a 
húsvét előtti 
nagyszerdai 
keresztút 
és a Szent 
Anna-búcsú 
alkalmával.

Nagyszerdai fáklyás keresztútjárás 
a Csobot-hegyen
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