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az elfogadott nemzetiség közé” szemlélet. 
A most bevándorolt és Magyarországon 
hazát talált örményeket fogadjuk úgy, 
mint vérfrissítés az örmény kultúra ápo-
lásában, mint segítséget a nyelvét vesz-
tett magyarörmény közösség múltjának 
kutatásában (régi örményül íródott do-
kumentumok fordítása). A mostani ör-
mények pedig fogadjanak el bennünket 
is örménynek és vegyék tudomásul, hogy 
az elmúlt néhány száz év már nyomott 
hagyott e diaszpóra kultúrájában, tehát 
nekik is változniuk kell, hogy beilleszked-
jenek. E beilleszkedésbe az itt élők segít-
séget nyújtanak. E segítséggel nem szabad 
visszaélni. Tudomásul kell venni, hogy 
Magyarországon a nemzetiségi autonómia 
csak kulturális autonómia és nem gazdasá-
gi. A gazdasági beilleszkedéshez a közös-
ség csak keveset tud tenni, a nemzetiségi 
önkormányzati források nem arra valók.

Meg kell fogni azokat a nem örmény 
gyökerű fiatalokat, akik a méltán hí-
res örmény kultúra iránt érdeklődnek. 

Segítenünk kell őket a kultúra megisme-
résében, adott esetben az örmény nyelv 
megismerésében, hogy e kutató kíváncsi-
ságukat ki tudják elégíteni. Az elmúlt idő-
szakban nem kevés „nem-örmény” fiatal 
kiváló eredményt ért el az örmény nyelv 
és kultúra ápolásában. Őket meg kell be-
csülni, sőt számukat gyarapítani kell.

Az újonnan alakuló Országos Örmény 
Önkormányzatnak feladata e munkák 
koordinálása és a lehetséges erőforrások 
(szellemi és anyagi) megszerzése, éssze-
rű hasznosítása. A célok megvalósítása 
érdekében az országos önkormányzatnak 
reális tervet (rövid és középtávú) kell ké-
szítenie, hogy az egyes területi és települé-
si önkormányzatok a célok megvalósítása 
érdekében tervezni tudjanak.

 Budapest 2014.11.06
Az Országos Örmény Önkormányzat 

EÖGYKE frakciója: Dr. Issekutz Sarolta, 
Szongoth Gábor, Esztergály Zsófia, 

Várady Mária, Zakariás Antal Dirán, 
Füleki Balázs, Dr. Tóth Rózsa

Kedves Attila!

Sajnálom, de ezúton tájékoztatlak, hogy a Fővárosi Örmény Önkormányzat testülete 
legutóbbi ülésén egységes részvételi arányban nem szavazta meg a veled való együtt-
működést az EÖGYKE újság további terjesztésére.

Ennek sajnálatos oka a bizalomvesztés!  

A bizalomvesztés oka pedig az, hogy te félrevezetted az erdélyi örménység magyar-
országi képviselőit, és ezáltal áttételesen a közösség hazai tagjait is. Kitetted a képvi-
selőket egy, a magyarörmény diaszpóra által nemkívánatos és előnytelen helyzetnek, 
vélhetően önös érdekből. Ez a cselekedet nem vall körültekintő és bölcs vezetőre, 
sem pedig korrekt és karakán emberi magatartásra. Kár, őszintén sajnálom mind-
annyiunk nevében, hogy ilyen helyzetbe kényszerítettél! 
A döntés megalapozottságát az alábbiakban tényszerűen közlöm:

Alelnöke lettél egy új egyesületnek, egyfajta romániai helytartóként aposztrofálod ma-
gad (olvasható az előterjesztésből).  Megteheted!

AZONBAN: ennek az egyesületnek a létrejöttét tagadtad nyár vége óta előttünk, 
noha kérdeztük tőled (augusztusban és decemberben is személyesen), miután hírét kap-
tuk még korábban. Maszatoltál… így: te azt nem írtad alá, nem úgy van az, csak a szó-
szóló híreszteli… Rendben, lelked rajta. 

A képviselőtestület szerinti sunyiság azonban testet öltött február 24-én, amikor is meg-
hívást kapott az EÖGYKE országos önkormányzati képviselői garnitúrája – és kívülál-
lóként jómagam is, valamilyen okból, tanácskozási jogkörrel –, testületi ülésre. 

Mi itt úgy valljuk: a jó Isten áldása kizárólag tiszta ügyeket segít! A tisztátalan 
körülmények között megszületőket soha. 

Az Országos Örmény Önkormányzat keleti örmény képviselői csoportja politikailag 
ügyes húzással és a te tudatos vagy nem tudatos közreműködéseddel (egy vezetőnél 
ez mindegy is), együttműködésre terjesztette elő az általad és Wertán Kinga által kép-
viselt egyesületet. 

Hogy, hogyan? Tájékoztatlak: az elnök rendkívüli ülésnek minősítette az ülést (vélhe-
tően azért, hogy ha esetleg valaki el tudna menni a Szegedre (!!!!) kihelyezett ülésre, 
ne javasolhassa új napirendi pont felvételét és esetleg többségi szavazatokat megsze-
rezve ne szavazhassa le őket). A rendkívüli ülésnek az az előnye is megvan, hogy 24 
órán belül összehívható. Tehát, bár semmilyen tartalmi indoka nem volt a rendkívüli 
minősítésnek, további előnye, hogy a február 24-én 13.15 kor e-mailen kiküldött/érke-
zett meghívó másnapra, február 25-én 13.00 órára szólt. Budapest helyett, Szegedre… 
Borítékolható, hogy mindenkinek nehézségekbe ütközik átszervezni a prog-
ramjait hirtelen, ráadásul úgy, hogy a Kommunizmus Áldozatainak hivatalos 
Emléknapjára szervezték eme becses testületi ülést. Az ember nem mondja le példá-
ul az ehhez kötődő és korábban leszervezett megjelenését sem, de kisebb, hétköznapi 
indokok is vannak. Tudták ezt pontosan, ez volt a lényeg. 

Szóval, ilyen – szerintünk becstelen – körülmények között született meg a ti közös 
jövőtök. Az elmúlt 20 év munkájának eredménytelenségére hivatkozva… Idézem 
tájékozódásul, ha esetleg nem tudnál róla.  

Nyílt Levél Puskás Attilához

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
„amely a mai napon létrejött egyrészről: 

Országos Örmény Önkormányzat, székhely: Budapest, Palatinus u. 4, képviselő: 
dr. Serkisián Szeván, elnök), másrészről: Magyar-Erdélyi Magyarörmény Egyesület 
(székhely:2123 Erdőkertes, Meggyfa u. 6. képviselő: Wertán Kinga, elnök), (továbbiak-
ban együtt: Megállapodó Felek) között az alábbi feltételekkel: 
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Preambulum: 

Jelen együttműködési megállapodás aláírásával az alulírott felek partnerségre lépnek 
egymással, azzal a céllal, hogy közösen lépjenek fel a magyarörmény személyek és 
szervezetek érdekeiért Magyarországon és Erdélyben. 
Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a Felek kifejezik azon 
szándékukat, hogy a jövőben együttműködnek jelen megállapodásban meghatározott 
célok megvalósítása érdekében...”

Ezt az alábbiakkal indokolta: 

„ELŐTERJESZTÉS 

A 2011. évi CLXXIX. számú, a nemzetiségek jogairól szóló törvény 115.§. f. pontja 
alapján a következő határozatot hozza: ……/…… (……) számú határozat 
1.§. Együttműködési megállapodást köt a Magyar-Erdélyi Magyarörmény Egyesülettel. 
2.§. A megállapodást a felek határozatlan időre kötik. 
3.§. A határozat kihirdetése napján lép hatályba, egyben felkéri az OÖÖ Elnökét, hogy 
az együttműködési megállapodást írja alá. 

INDOKOLÁS 

Az Országos Örmény Önkormányzat felismerve azt a tényt, hogy az erdélyi örményekkel 
való kapcsolatukat el kívánják mélyíteni, olyan partnerrel kívánnak együttműködési 
megállapodást kötni, amely megfelelő módon képviseli az erdélyi örményeket 
Magyarországon, illetve a magyar örményeket Erdélyben. Ez idáig egyetlen olyan 
szervezet volt a magyarországi palettán, amely az erdélyi örménységgel való kapcsolatot 
ápolta és építette. Ez a szervezet azonban semmilyen formában nem kíván 
együttműködni az Országos Örmény Önkormányzattal…”

Szerintem érted, miért vesztette el bizalmát irányodban Budapest. Én legalább köz-
löm veled becsülettel, nem úgy, ahogyan te. Külön – ahogy normális esetben tenném – 
nem értesítelek, te sem tetted. Én sajnálom a legjobban, hogy ebbe a méltatlan helyzetbe 
hoztál. 

Zárógondolatként engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a javasolt utat. Pünkösdi 
királyság lesz mindez, mert ahogyan keresztény neveltetésünk is tartja, az fog megvaló-
sulni. Ez pedig nem az önös érdekek túlburjánzásának a melegágya, hanem a következő 
elvnek a hírnöke: AZ IGAZSÁG SZABADÍT, AZ ALÁZAT ÜDVÖZÍT!

Üdvözlettel és minden jót kívánva: 
Esztergály Zsófia

2016. április 21-én, csütörtök du. 17 órakor  a Pest Megyei Kormányhivatal 
Nyáry Pál termében (bejárat a Budapest V. Városház u. 7. szám felől)

Műsor: Örményország képekben - vetítéssel egybekötött úti beszámoló.
     Esztergály Zsófia vendége Pesti László producer (Pesti Fekete Doboz)

A klub rendezője: Fővárosi Örmény Önkormányzat 
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Meghívó
FŐVÁROSI ÖRMÉNY KLUB

MEGHÍVÓ
A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkörzeti Magyar-Örmény Szentháromság 

Alapítvány hagyományteremtő jelleggel megrendezi az alábbi eseményt:

I. Kárpát-medencei Magyarörmény Találkozó
Időpont: 2016. augusztus 12-13-14.

Helyszín: Gyimesbükk
Az esemény kulturális rendezvényein – köztük „Magyarörmény identitás ma” gyűjtő-
címmel közösségi, közösségpolitikai és történelmi, kulturális előadásokon és fórumo-
kon –, valamint a koncerteken térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. 

A háromnapos rendezvényen fellép a többi között: Berecz András ének- és mesemon-
dó, a Kecskés Együttes, az Örmény Quartet, Juhász Endre dudukművész, Petrás Mária 
csángó énekes és még sokan mások, köztük közéleti meglepetésvendéggel. 

Az utazás szervezetten vagy egyénileg is lehetséges. Ön dönt! A költségek szállás 
nélkül nem haladják meg a 15-20 ezer forintot fejenként.

A részletes programot később közöljük, az idő rövidsége miatt azonban kérünk minden-
kit, hogy a fovarosiormeny2014@gmail.com e-mail címre, vagy a 1054. Bp. Akadémia 
utca 1. postacímre, illetve üzenet hagyásával a +36/1- 332-1791 telefonszámra küldje el 
részvételi szándékát és elérhetőségét, hogy teljes körűen tájékoztathassuk.  


