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Fővárosi Örmény Önkormányzat október 
6-i rendezvényét Dr. Vas Imre parlamen-
ti képviselő, a honvédelmi bizottság tag-
ja nyitotta meg ünnepélyes keretek között.

A kormánypárti politikus megnyitójá-
ban beszélt a hazaszeretet-
ről, példaként megnevezve 
a vértanúk és a szabadság-
harcosok jellemét, mond-
ván: a jelen és a jövő is a 15 
milliós magyar nemzet vé-
delmét vetíti előre. Kitért 
az összefogás erejére, vala-
mint arra, hogy mi magya-
rok sosem tűrtük az elnyo-
mást és kizsákmányolást, 
olyannyira, hogy élő lelkiismeretei voltunk 
mindig is Európának. Esztergály Zsófia, a 
Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke 
felhívta a figyelmet az aktuális kihívások-
ra, köztük a migránsválságra, valamint rá-
mutatott arra, hogy tanulva a múltból, tuda-
tosan kell élnünk. Nem szabad elhinni min-
dent, bizony körbe kell járni azokat a kér-
déseket, amelyek befolyásolják szubjektív 
életünket, amely szimbiózisban van a nem-
zet és az ország politikájával – fogalma-
zott, hozzátéve: napjainkban tisztán látszik, 
hogy egy ország sorsát bizonyos lobbyk 
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hogyan próbálják manipulálni akár külföld-
ről is. Észnél kell lennie mind a kormány-
nak, mind a lakosságnak ahhoz, hogy ha-
tékonyan meg tudják őrizni saját szuvereni-
tásukat és közösségüket, a hagyományokat. 

Szerencsére a magyar kor-
mány élen jár ebben, de mi 
sem ülhetünk ölbe tett kéz-
zel. A jövő bármit hozhat – 
emelte ki az elnök.

Az eseményen ezt kö-
vetően Siposné prof. dr. 
Kecskeméthy Klára ez-
redes tartott előadást az 
apai ágon örmény-székely, 
anyai ágon székely kisne-

mesi származású Czetz Jánosról, az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc honvéd-
tábornokáról. 

(Szerkesztői megjegyzés: A megemléke-
zés végén gyertyagyújtást követően a Kiss 
Ernő és Lázár Vilmos aradi vértanúk emlé-
kére felszentelt kopjafánál koszorút helye-
zett el dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület és a 
Bp. Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat el-
nöke. A résztvevők egy szál virággal rótták 
le kegyeletüket. A rendezvényt támogatta: 
Bp. Főv. II. ker. Örmény Önkormányzata.)

Esztergály Zsófia Zita

Az Örmény TrióDr. Vas Imre


