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felesleges volt a tömegek szervezése, elég 
lett volna a jelöltek adminisztratív meg-
szervezése, mert akkor még mindenki az 
egyetlen jelölőszervezet, az Arménia Népe 
Kulturális Egyesület jelöltje volt, így nem 
volt ellenjelölt. Akinek szimpatikus volt az 
örménység, az az Arménia Népére szavaz-
hatott (mint korábban a Népfront jelölt-
jeire). Mint később megtudtuk, a koráb-
bi megosztottságot (volt korábban is több 
örmény szervezet) Avanesián Alex már 
megaszüntette, beolvasztott mindenkit az 
Armenia Népe Kulturális Egyesületbe,

…hmmm. Ügyes…
vagy elintézte, szétszórta, mint pl. az ör-
mény katolikus híveket. Dr. Szentpétery 
Tibor egykori gondnok elmondása és le-
irata szerint, az örménykatolikus egy-
ház közösségét szétoszlatta egy egyszerű 
trükkel. Kádár Dániel apátplébános ha-
lála után dr. Szentpétery Tibor gondnok 

összehívta az egyháztanácsot új válasz-
tásra, de Avanesián Alex körtelefonnal ér-
tesített mindenkit, hogy az ülés elmarad és 
választás nélkül egyszerűen átvette a ha-
talmat, a plébániát, templomot birtokba 
vette, a házvezetőnőt elzavarta. 

…hmmm. Ügyes…
Természetesen megmaradtak a magyar-

örmények, de igazi vezető híján szétszé-
ledtek. Közülük néhányan betagozódtak 
az Arménia Népe Kulturális Egyesület-
be, ők képezték azt a magyarörmény bá-
zist, amelyről Avanesian Alex beszélt, 
hogy „vannak nevek az önkormányzati 
választáshoz”. Az önkormányzat szemé-
lyi bázisa tehát az Arménia Népe Kultu-
rális Egyesületbe betagozódott örmény és 
magyarörmény személyek voltak.

…hmmm. Ügyes…
Ebből kellett volna főzni Saroltának.

Folytatjuk

Remek műsorok, sütemény-
sütő verseny, csodás mu-
zsika várta a közösség tag-
jait és meghívott vendégeit 
a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat farsangi mulatsá-
gán, február 24-én.

Sokan voltak kíváncsiak a 
második alkalommal meg-
tartott bálra. Izgatottan gyü-
lekeztek a feldíszített terem-
ben a jelmezbe öltözött ven-
dégek, akiket először a Ma-
gyarországi Nemzetisé-
gek Színházi Társulatának 

Búcsúztassuk együtt a telet és ünnepeljük a tavaszt! 
Farsangi bált tartott az örmény közösség

  

fergeteges műsora várta. 
Előadásuk egy 7 nemzeti-
séget felölelő, saját nyelven 
megszólaló vidám zenés est 
volt, amelyet Karinthy Fri-
gyes humoreszkjeiből és len-
gyel, görög, német, szlovák, 
örmény és roma dalokból ál-
lítottak össze. A társulatnak, 
amely össznemzetiségi kez-
deményezésként ma egye-
dülálló Magyarországon, ha-
talmas sikere volt.

Majd az Örmény Trió 
muzsikáját hallgathatták a Esztergály Zsófia elnök
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jelenlévők: a zenekar jellegzetes, megren-
dítő duduk-muzsikával és örömteli, tüzes 
tánczenével örvendeztette meg a közönsé-
get, de klasszikus hangszerekkel örmény 
műzenét is interpretáltak, melyet érdekes 
hangszereléssel, oboával, fagottal és do-
bokkal adtak elő.  

Az eseményen süteménysütő versenyt is 
hirdetett az önkormányzat: a közösség tag-
jai közül négyen is megmérették magukat. 
Készült citromos 
örmény torta, kö-
ményes-sajtos po-
gácsa, marlenka és 
farsangi sütemény 
is. A rendezvényt 
svédasztalos foga-
dás zárta: a finom 
örmény ételeket és 
borokat élvezet-
tel kóstolgató bálo-
zók Weszely Ernő 
harmonikaművész 
muzsikájára per-
dültek táncra.  

(FÖÖ 
honlapjáról)

Az Örmény Trió és Weszely Ernő harmonikaművész

Díjat kapott Nuridsány Zoltánné

A nemzetiségek színházi társulata
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A farsangi bál közönsége

Keller Linda

Álarcban


