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Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, örmény származású rokonát, ismerősét a

Fővárosi Örmény Önkormányzat 

2016. december 17. (csütörtök) 17.00 órai kezdettel rendezendő hagyományos 

Szent Karácsony közös megünneplésére
Helyszín:

Pest Megyei Kormányhivatal Budapest V. Városház u 7. Nyáry Pál terem

Program:
• Dr. Issekutz Sarolta az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnökének 

köszöntője és éves beszámolója 
• a Szongott Kristóf díj átadása

• Esztergály Zsófia a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnökének 
köszöntője és éves beszámolója

• az Ani Trdat díj átadása

•  Élő kapcsolás Jerevánból

• Fellépők: Lipcsei Edit énekművész tanítványai

• Vendég: Jakabházyné Várhidy Eszter többszörös magyar bajnok sportoló vallomása 
a szeretetről az ünnep alkalmából

Ajándékozás, meglepetések, ünnepi muzsika

Az ünnepségen a Fővárosi Örmény Önkormányzat karácsonyfáját a jelenlévők között kisorsoljuk.

Rendezi: a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

Esztergály Zsófia  és dr. Issekutz Sarolta

Szamos-Újvár város. 

Rendesek

Ábrahám Zakar, Aján Joáchim, Álács Kristóf, Alexa Ferencz, Azbey Rácz Jakab, Bandi 
Lajos, br. Bánffi László, Bányai Károly, dr. Bányai Kristóf, id. Bárány István, Bárány 
Lukács, Bartalis, id. Bodor Bertalan, Bodor Sándor, Bogdánfy István, Buozy Samu, 
id. Cheal Antal, Csákány Adeodát, Csausz Dániel, Csausz János, Czetz Emánuel, 
Czetz Gergely, ifj. Czetz Manó, Czetz testvérek, Czóbel Pál, Deési János, Dobos 
Joáchim, Dóczi Jáuos, Duha Bálint, Duha Kristóf, Duha Mihály, Esztegár László, 
Gajzágó Ferenez, Gajzágó Róbert, Gebhárdt Károly, Gönczi Mihály, Gopcsa Joáchim, 
Görög Joáchim, Govrik Gergely, Govrlk Tivadar, Haas Pál, Haragai Antal, Herdy Lajos 
Hrobony Pál, Juhász Gábor, Kádas Ferdinánd, P. Karátsoni Károly, br. Kemény Károly, 
Kirsehnor Izsák, Kis Dorogi István, Kopár Kristóf, Kopár Márton, Kovrig Simon, özv. 
László Jánosné, László Lajos, Lőrintzi Menyhért, Mártonfi János, dr. Mártonfi Lajos, 
Merza János, Mihályfy Imre, Moldován Simon, Nóvák Antal, Nóvák Gerő, Nuridsán 
János. Nyegrutz Dániel, Nyegrutz Jakab, Nyegrutz Kristóf, Osztián Kristóf, Pakulár 
Gergely, Placsintár Dávid, Sáhin Péter, Sáliak István, dr. Schneíi Károly, Simay 
Gergely, ifj. Simay Gergely, Simay János, Szabó Imre. Szongott Kristóf, ifj. Temesváry 
István, id. Temesváry István, Tódorfi Lukács, Török Péter, ifj. Turcsa Lukács, Tüzes 
Tódor, Verzár Manó, Voith Gergely, Voith M. Gerő, Voith Miklós, Wohlmann József, 
dr. Zakariás József, Zachariás József, Zászlóffy Gábor. = 92 . 

Pártolók

Amberger László, Bányai Gyula, id. Betegh János, Domaniezky  Kálmán, Dumbráva 
László, Egyed Ferenez, Egyed Ferenczné, Farkas Viktor, Gyársa Titus, özv. Hermann 
Jánosné, Máthé György. Merza Bogdán, Pál testvérek. Perint Jakab, özv. Simay Antal-
né. = 15.

Az EMKE negyedik közgyűlését 1889. szeptember 3án  Szamosújváron tartották. Az 
alábbiakban megőrizve az eredeti írásmódot újra közlünk részleteket a beszámolóból.

Bálintné Kovács Júlia

                Tallózásaim régi és új kiadványokból
            Kerek évforduló

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület  130. születés-
napjára egész évben emlékezünk. Büszkék lehetünk rá, hogy az 
EMKE-nek már a megalakuláskor Szamosújváron 92 „rendes”, 
tehát tagdíjat fizető- és 15 pártoló tagja volt. Idézzük fel a nevüket, 
megőrizve az eredeti írásmódot.
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 Jegyzőkönyv az E. M. K. E. 1889 szeptember 3-án 
Szamosujvárt tartott IV. rendes közgyűléséről. 

Elnök: Horváth Gyula alelnök.
Előadó: Sándor József titkár. 
Jegyző: Szterényi József jegyző.

Jelen vannak: A részvételre jogosítottak, az egyesület alapító és rendes tagjai közül, 
az ország minden vidékéről s a fiókok területiről. A magyar tudományos Akadémia 
képviseletében Csiky Gergely, Concha Győző dr. A Kisfaludytársaság képviseletében: 
Csiky Gergely. Az országos szinészegyesület nevében: Bényei István igazgató; a ko-
lozsvári Nemzeti Casinó képviseletében Barcsai Domokos; Horváth Gyula, orsz. képv. 
és gróf Béldi Ákos Kolozsmegye főispánja alelnökök; gróf Bethlen András Brassó és 
Szeben megyék  főispánja: Rökk Pál SajóLádról. (Borsodmegye): gróf Bethlen Bálint 
GyéresSzentkirályról (TordaAranvosmegye); gróf Bethlen Pál (Bethlen), gróf Komis 
Viktor a szolnokdobokamegyei gazd. egyesület elnöke (SzentBenedek) Szolnok
Dobokamegyéből; Kovács Ferencz apátplébános Marosvásárhelyről: Bárány Lukács 
örm. szert. róm. kath. plébános SzamosÚjvárról. Fülöp Géza szászvárosi ev. ref, Péterfi 
Dénes kolozsvári unit., Grátz Mór kolozsvári luth. és dr. Klein Jakab kolozsvári izr. lel-
készek, az egyesületi lobogó fölavatói; H. Gál Domokos Kisküküllőmegye , Szarvadi 
Pál SzolnokDobokamegye és Szoboszlay Károly NagyKüküllőmegye alispánjai; (…) 
Orbán Balázs és Molnár Antal orsz. képviselők; Placsintár Dávid Szamosujvár és Kovács 
Gyula, NagyEnyed polgármesterei; K. Sándor József kir. közjegyző Déváról, Reményi 
Antal jogtanácsos Budapestről; számos előkelő tisztviselő, az egyleti tisztikar stb. stb.

A közgyűlés. 

Hőskölteményi mozzanat marad a magyar közművelődési mozgalom történetében az 
E. M. K. E. lobogóavató közgyűlése. Testvériség jelképes ünnepe: a Magyarország 
asszonyai ajándékozta nemzeti lobogó alatt.

Tavalyi jelentésünkben már előadtuk e negyedik rendes közgyűlésünknek Szamosujvár 
sz. kir. város részéről az alapszabályok értelmében történt meghívása előzményeit, mit 
ottani fiókválasztmányunk kezdeményezett s minek alapján a városi képviselő testület-
ből kiküldött tagokkal s egyleti tagokkal is kiegészített fiókválasztmányunk. mint ren-
dező bizottság, már hónapokkal elébb megkezdte tevékeny működését és előkészületeit.

Ezúttal, egyidejű tudósítások s a rendelkezésünk alatt álló hivatalos adatok alapján, 
egybeállítjuk az 1889 év szept. 3iki emlékezetes nemzeti ünnep lehető rövid és átte-
kinthető leírását

Szamos-Újvár.

A közgyűlés s a vele kapcsolatos ünnep egészen megváltoztatták a város arczulatját. A 
rendező bizottság már hetek előtt hozzáfogván fáradságos munkájához, a mit e derék 

hazafiak végeztek s a mit fáradozásaik eredményében felmutattak, az valójában mél-
tán lephette meg az odaérkező  közönséget. ‒ Az érkező vendégekkel hetekkel előbb 
folytatott levélbeli érintkezés, valamint a rendező bizottság 3 tagjának ‒ Nóvák Gerő, 
Mártonffy Lajos és Páll Sándor tanár uraknak. ‒ napokkal elébb Kolozsvárra érkezése, 
kik a vonaton is együtt jöttek s kivelkivel személyenként intézték el a közleni valókat,  
‒ oly példás és kifogástalan rendet eredményezett, hogy daczára a zajos napnak, a leg-
kisebb zavar, vagy közbejött akadály sem fordult elő.  

A szamosvölgyi vasút rendes személyvonatán délelőtt 10 órakor érkezett meg 
a Kolozsvárról és ebből az irányból Budapest és Brassó felől jövő vendégek és hivatalo-
sak zöme. A vasúti pályaháztól bevezető utczán és a főtér mind a négy oldalán, valamint 
a mellékutczákon, cser és lombfűzérrel átfuttatott árboczfák helyeztettek el, melyeken 
nemzeti zászlók tarkállottak.

Az utcza bejáratánál „Éljen az E. M. K. E.” felirattal ellátott, czimerekkel és zász-
lókkal csinosan földíszített diszkapu volt felállítva. A házak kivétel nélkül fellobogóz-
va, s főkép a bevezető utczán és téren igen sok épület szőnyegekkel, apró zászlókkal, 
czimerekkel és lombkoszorukkal volt felékesítve. Az örmény szertartású katholikus fő-
templommal szemben díszes hadisátor volt felállítva. A sátortól ki az utvonalat a temp-
lomig, valamint a távolabb fekvő ref. templomig nemzeti zászlók szegélyezték.

Az indóház előtti tért és az odavezető utczákat már 9 óra körül nagy tömegekben lepte 
el a fogadó közönség, mely a város és környék ünneplő lakosságából s a más irányból 
már megérkezett vendégekből állott.

Testületek lobogóik alatt voltak kivonulva. Az állomástól balra volt felállítva a városi 
zenekar, mely midőn a vonat az óriási közönség éljenriadala között beérkezett, a Rákóczi
indulóra zendített. ‒ Az első vágány mellett helyezkedett el ‒ élén Voith Miklós elnökkel 
‒ a rendező bizottság teljes számban.(…)

Az érkezők s az E.M. K. E. nevében Horváth Gyula alelnök mondott rövid és gyújtó 
hatású beszédet.

„Mi ‒ monda többek között ‒ örömmel jöttünk ide, mert tudjuk, hogy. hála istennek, 
midőn ide érkezünk, haza jövünk. Mióta az első kis örménytelep ez ország határait 
átlépte, azóta jó és balsorsban, a mit az ég adott, hiven osztakozott velünk. Igy volt ez 
eddig s reméljük ezután is így lesz. Törekvéseink olyanok, hogy mindazoknak, kik ha-
zájukat szeretik és magasabb műveltségre törekszenek, támogatniuk kell. (…)

A főutcza bejáratánál felállított diszkapunál a menet megállapodván, e helyen 
Placsintár Dávid polgármester a város nevében magvas és eszmegazdag beszéddel 
mondott üdvözletet, a fényes fogadtatással ellentétben álló nemes szerénységgel hang-
súlyozván, hogy „habár tudta a város közönsége, hogy a helybeli physikai nehézségek 
miatt, melyektől hazánk többi kis városai sem mentek, méltólag el nem fogadhatja az 
egyesületet, mégis vendégszerető falai közé hívta, mert meg volt győződve arról, hogy 
a szíves jóakarat elnézéssel lesz a város szerény helyzete iránt, melynek törzslakosai, az 
örmények, letelepedésük óta nemcsak pártolták ‒ anyagilag és szellemileg ‒ a  magyar 
közművelődést, hanem működtek is annak áldásos téréin.”

E szívélyes üdvözletre Horváth Gyula alelnök köszönetet mondva az épen páratlan 
vendégszerető fogadtatásért, „nem is fényt keresni jöttünk mi ide ‒ jegyzé meg ‒ hanem 
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munkás jobbot nyújtani: dolgozni jöttünk ide; nekünk a fény nem kell, mi a munka em-
berei vagyunk.” Ismétlé, hogy mióta ez örmény telep itt van, azóta ugyanazon eszmék 
lelkesítették velünk e telep lakóit, ugyanazon imádságot mondták Magyarország bol-
dogságáért velünk; nincs küzdelem, melyben az örménység velünk részt ne vett volna. 
Folyton megújuló tapsok és éljenzések közt impozáns menetben történt meg most a be-
vonulás a városba: elől az összes czéhek és társulatok, lobogóval, a zeneegylet zeneka-
rával, mely hazafias indulókat játszott. A menet a piaczra. a város főterére vonulván, itt 
a szállásoló bizottság tagjai szállásukra kalauzolták a vendégeket.

A lobogóavatás.

Félóra múlva már kezdetét vette a Magyarország, asszonyai ajándékozta lobogó ünne-
pélyes felavatása a főtéren felállított hadisátorban. (…) 

Kovács Ferencz miséje.

A harangok összehúzása után fényes egyházi ornátusban vonult ki először is a templom-
ból nagy segédlettel a róm. kath. püspök megbízottja, az egyesületnek megalakulása óta 
egyik legbuzgóbb, odaadóbb és lelkesebb választmányi tagja, Kovács Ferencz maros-
vásárhelyi apátplébános, és a sátorban felállított oltárt felszentelve, ünnepélyes misét 
mondott. Mise alatt a városi zenekar és dalárda egyházi dalokat adtak elő s mikor a mise 
véget ért, a czelebráló apátplébános megáldotta a lobogót. (…)

Bárány Lukács áldása. 

Most a szamosujvári hölgyek nevében Zakariás Szidi és Ilona k. a.ok vésettel ellátott 
gyönyörű ezüst babér koszorút helyeztek a rúdra, mire befejezésül Bárány Lukács örm. 
kath. plébános vallásos és hazafias ihlettel teljes, emelkedett szellemű áldással bocsátotta 
útra a lobogót, melyet a választmány részéről fölkért zászlótartó, gróf Bethlen Bálint vál. 
tag. festői díszmagyar Zrínyi viseletben, a diszmagyarba öltözött törzsközönség a papok 
és az óriási nép közepette, magasra emelvén a sátor előtt először meglengetett. (…)

Horváth Gyula alelnök belépés előtt visszafordulva, e szavakkal, hogy „a közönség na-
gyobb része is legalább jelképileg a gyűlésen az egyesülettel lehessen”, Bárány Lukács 
plébánosnak, mint a helyi uralkodó felekezet lelkészének gondjaira bízván, átadta a lo-
bogót, hogy a főtéren a sátor előtt kitűzve a nép közszemléje tárgyává tegye. A plébános 
kifejezvén, hogy szeretettel örzendi, a mig gondjaira és hűségére van bízva, átvételig a 
lobogót, a zenekar élén visszavitetett azt a főtérre, a sátor táborhelyére, hol egész nap 
hullámzott a közönség. A templomban pedig az alatt folyt az ünnepélyes közgyűlés. 
Magáról a közgyűlésről szószerint adjuk a felvett jegyzőkönyvet azzal a megjegyzéssel, 
hogy a jelenlevőket névszerint nem mind sorolhatjuk fel, minthogy a mozgalmas nap 
következtében ez nem is volt szabályosan megállapítható.               

1889. szeptember 3.

93. éve működik a Budapesti Örmény Katolikus Személyi Plébánia (Lelkészség), ame-
lyet 3 és fél nemzedék gondozott, támogatott és tartott életben.

40. éve gazdagodtunk és tulajdonosai lettünk a sok viszontagságot megért Orlay u. 
6. sz. alatti épületnek, templommal, plébániával és múzeummal.

A mi feladatunk, hogy örmény örökségünket, ezt a páratlan értékű egyházi vagyont és 
kulturális kincset az utánunk következő nemzedéknek rendezetten adjuk át. Vissza kell 
szoknunk az örmény katolikus templom és a közösségi élet rendszeres látogatásához, 
a fiatalabbak mozgósításához és vállalnunk kell, hogy havi 1000 Fttal járulunk hozzá 
a plébánia folyamatos működéséhez és állapot fenntartásához. De mindenki annyit ad-
jon, amennyit tud! E nélkül a működés megáll.

Nyissuk ki és hangoljuk át gondolkodásunkat és szívünket, hogy ez a felelős tennivaló 
bekerüljön a folyamatos feladataink sorába. 

OTP bank számlaszámunk:1170702420005210. 
Számítunk mindenki rendszeres hozzájárulására!

Budapest, 2015. október

Fülöp Ákos plébániai kormányzó és  Zakariás Antal Dirán, Heim Pál,  Kövér István,
a  gondnokság tagjai

…
2015. november 22én, vasárnap 11 órakor  örmény nyelvű szentmise lesz a Budapest, XI. 
Orlay u. 6. szám alatti örmény katolikus templomunkban.                                 Ákos atya

Fogjunk össze plébániánk jövőjéért!!!
Egyházi hírlevél

Világjáró házaspár Üzbegisztán-Szamarkandban


