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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.  


