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örményörmény oldalon – ne történtek 
volna szép és jó dolgok. 
 Szeretnénk elérni, hogy a Magyar 
Állam nemzetiségeknek biztosított le-
hetőségeivel az örmények sokkal job-
ban gazdálkodjanak, szélesebb körben, 
igazságosabban, tisztességesebben és 
hatékonyabban felhasználva a forrá-
sokat, valamint meg kell szüntetni azt 
a belső zajt, amely az örmények körül 
hallatszik.

A következő nemzetiségi választások 
előtt az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület vezetése komoly 
célt tűzött ki, amely nemcsak a kerület, 
hanem az egész ország örmény nem-
zetiségi önkormányzatait és a majdani 
országos vezetést is érinti. Az ok, amiért 
e feladatba fogtunk, az, hogy az elmúlt 
6 ciklusban az örmények háza tájáról 
nagyon sok zavaró hang hallatszott. Ki 
az örmény? Ki még örményebb? Ki az et-
nobiznisz örmény? Az Országos Örmény 
Önkormányzatban a magyarörmény 
frakció megszüntetése, szószóló fel-
szólítása lemondásra, feljelentések, ÁSZ
vizsgálatok sok észlelt hibával, bírósági 
perek, az Országos Örmény Önkor-
mányzat működésének több éves szü-
neteltetése, stb. Ezekkel nem kíván-
juk terhelni az olvasót.
 Előre szeretném bocsátani, hogy 
amiről most beszélek, az nem a II. ke-
rületi örménység problémája, hanem 
a hazai örménység problémája. De 
a hibák kijavítására tett javaslatunk 
érinti a II. kerületi örményeket is. Hogy 
most csak a problémákat említem és 
nem beszélek a szép és jó dolgokról, 
az nem azt jelenti, hogy az örmény kö-
zösségben – akár magyarörmény, akár 

Tisztelt Olvasó!

Jelen kiadványt azért állítottuk össze, mert szeretnénk bemutatni 
az ősszel leköszönő Örmény Önkormányzat 5 éves tevékenységét. 
Két hasonló számot tervezünk kiadni, ezért jelen kiadványban a 
ciklus első felének eseményeivel találkozhatnak. Célunk továbbá az 
őszi nemzetiségi választás előkészítése és ezzel kapcsolatos tudni-
valók bemutatása.

dr. Issekutz Sarolta kerületi elnök

 Bár a törvénytelenségek megállítá-
sára ott van a törvényes felügyelet, az 
igazságszolgáltatás, az Állam és a kü-
lönböző felügyeleti intézményei, azon-
ban valamilyen ok miatt túlságosan 
távol tartják magukat a nemzetiségek 
belügyeitől. Az államnak eme kivonu-
lása miatt az örményeknél elszabadult 
– bizonyos egyéni érdekek mentén – a 
gátlástalanság. A közösséget az „oszd 
meg és uralkodj” elv alapján mester-
ségesen megosztják, kihasználva az 
örmény közösség történelmi és kultu-
rális identitásbéli sokszínűségét.
 Megoldási javaslat: az örmény 
nemzetiségnek a saját belső békéje 
és jó hírének visszaszerzése érde-
kében saját belső kontrollt, saját 
etikai szabályozást kell kiépítenie. 
Minden eddigi, az etikai szabályozás 
érdekében tett javasoltunk, kísérletünk 
kudarcba fulladt, mert a választások 
után automatikusan működött az 51 % 
mindent visz elmélet. A mi modellünk 
lényege, hogy egy lépéssel korábban 
kell az etikai szabályokat elfogadtatni. 
Nem képviselőket választunk, akik 
majd azt csinálnak, amit akarnak, 
hanem a meghatározó kérdésekben 
a választók előre felállítják a közös 
érdekeken alapuló etikai értékren-
det, majd ahhoz választanak kép-
viselőjelölteket, csak olyan képvi-
selőkre szavaznak, akik vállalják a 
megvalósítást. Ezt kellene megtenni 
minden oldalon.
 Az egyesület kidolgozott egy közös 
érdekeken alapuló etikai értékrendet 
és azt a KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYI-
LATKOZATÁba foglalta, amelyet jelen 
kiadványunkban közzé teszünk. 

 Amiket problémaként tapasztaltunk, 
azok két szóval is leírhatók: törvényte-
len működés! A törvény ugyanis nem 
engedi meg sem a kirekesztést, sem a 
személyek közösségei megkülönböz-
tetését, sem a rasszista rágalmazást, 
sem azt, hogy valaki megkérdőjelezze 
másvalaki valamilyen nemzetiséghez 
való tartozását. A törvény egyenlő 
feltételeket, képviseletet és jogokat      
biztosít mindenki számára. A törvény 
előírja a tiszta és átlátható gazdálko-
dást, az elszámolási kötelezettségeket, 
stb. Nem kellene mást csinálni, mint 
törvényesen működni, amely sajnálatos 
módon nem történik meg. 

Zenei program a Velünk élő kultúrák: Örmények 
– egy tanulmányi verseny története képekben 
című kiállítás megnyitóján
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 Mi nem legyőzni szeretnék bárkit is, 
csak azt szeretnénk elérni, hogy tűnjön 
el a megosztottság, a gyűlölet, a kire-
kesztés és a kabzsiság országos önkor-
mányzata. Ehhez viszont nem kell más, 
mint hogy minden oldalon a választó-
polgárok legyenek résen. 

AZ EÖGYKE ÁLLÁSPONTJA A 
NYILATKOZATTAL KAPCSOLATBAN 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu-
rális Egyesület csak olyan képviselője-
lölteket indít a 2019 évi örmény nem-
zetiségi választásokon, akik elfogadják 
a KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILAT-
KOZATÁban foglaltakat és nyilvánosan 
vállalják, hogy annak szellemében 
fognak szolgálni, akár a helyi -, akár a 
Fővárosi -, akár az Országos Örmény 
Önkormányzatban kapnak választói 
bizalmat.

 Azt szeretnénk, hogy a 2019 évi 
választás ne arról szóljon, hogy ki-
vel, ki ellen, milyen anyagi és tiszt-
ségi posztok és érdekek mentén 
szövetkezik, hanem arról, hogyan 
tudjuk megvalósítani közös célja-
inkat a szebb és jobb jövő érdeké-
ben, hogy kit bízunk meg az örmény 
közösség szolgálatával, aki nyilat-
kozatban, nyilvánosan vállalja a 
közös értékeket. Ennek érdekében 
lehetővé tesszük majd az örmény kép-
viselőjelölteknek a nyilatkozat elfoga-
dását és aláírását. A választások előtt 
nyilvánossá tesszük ezen képviselők 
névsorát. A választóknak módjuk lesz 
mérlegelni, kire adják le szavazatukat. 
Bízom a választókban, hogy csak olyan 
jelöltekre szavaznak, akik nyilvánosan 
vállalják, hogy a KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK 
NYILATKOZATÁban foglaltak szellemé-
ben fognak szolgálni.

mény szervezetek, közösségek, őket is 
el kell fogadni és támogatni kell, úgy 
kell az országos önkormányzatot kor-
mányozni, hogy mindenki érezze jól 
magát a saját identitásvilágában. 
 Ha az örmény nemzetiségi választó-
polgárok és azok képviselőinek több-
sége a KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYI-
LAKOZATÁban felvázolt modellt vá-
lasztja, akkor ebben a szellemben kell 
működjön az örmény közösség irányí-
tása is. Lesznek központi feladatok és 
lesznek pályázati alapon finanszírozott 
egyedi projektek, stb. 

A tisztességes és a közösség számára 
is átlátható működés az örmények 
jóhírnevének visszaszerzéséhez is 
kell.

dr. Issekutz Sarolta

 Az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület – az elmúlt cik-
lusokhoz hasonlóan – csak önállóan 
állít és indít képviselőjelölteket, nem 
köt választási megállapodást közös je-
löltállításra senkivel, de vállalja, hogy a 
választások után a vegyes önkormány-
zatokban együttműködik bármely je-
lölőszervezet azon képviselőivel, akik 
szintén vállalták a KÖZÖS ÖRMÉNY 
CÉLOK NYILATKOZATÁban megfogal-
mazott értékeket.
 Az EÖGYKE modellje szabad teret 
engedne az egyes nemzetiségi rész-  
közösségek önálló kultúrájának és 
identitásmegélésének. Tudomásul kell 
venni, az örmény közösség soha nem 
volt homogén és egységes és nem is 
lesz az (más országok diaszpóráiban is 
így van). Tudomásul kell venni, igenis 
vannak önálló irányvonalat képező ör-

Vidám forgatag a Tarka Napon. A felnőttek beszélgettek míg a gyerekeket játékos programok várták.Kiállításmegnyitó

Zakariás Antal Dirán a Fővárosi Örmény Klubban
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjai által kezdeményezett

KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATA

Magyarországon az örmény nemzetiség a történelmi – és egyéb okok miatt – 
többrétegű, többszínű és többnyelvű. Erre a többrétűségre úgy kellene tekinteni, 
mint lehetőségre, hogy minél alaposabban megismerhessük és megismertet-
hessük kultúránkat és történelmünket, s ne legyen többé alapja a kirekesztésnek, 
megkülönböztetésnek.

Szükségesnek tartjuk, hogy a Magyarországon őshonos magyarörmények több év-
század alatt kivívott jó híre kerüljön visszaállításra, legyen tiszta és átlátható, válasz-
tók által követhető pénzügyi gazdálkodás az örmény önkormányzatiságon belül.

1.  A magyarországi örmény nemzetiség közössége nem egy homogén, egységes 
és oszthatatlan közösség, hanem többrétegű, többszínű és több nyelvű, kü-
lönböző időkben és származási helyről hazánkba érkezett több kisebb, nagyobb 
közösségből és önálló egyénekből áll, akiknek joguk van saját elképzeléseik 
szerint megélni örmény identitásukat, vallásukat és ápolni hagyományaikat 
az anyanyelvűségük szerint, magyar, vagy örmény nyelven.

2.  A bejegyzett és működő örmény közösségeknek joguk van megkülönböztető 
elnevezést használni: pl. magyarörmény, erdélyi örmény, keleti-örmény, nyugati-

       örmény, örmény, stb.
3.  A bejegyzett és törvényesen működő közösségek egyenrangúak, nincs fon-

tossági sorrend, hierarchia, egymás fölé/alá rendeltség.
4.  Az egyes örmény gyökerű közösségek és egyének kötelesek békésen egy-

más mellett élni, nem bánthatják, sértegethetik egymást. Tiszteletben tart-
ják a más közösségek múltját, hagyományait, hitéletét, kulturális- és szellemi 
örökségét és tulajdonát.

5.  Az egyes bejegyzett örmény közösségek jogi- és morális egyenjogúságából 
következik a gazdasági egyenjogúság is, kellő gazdasági és kulturális teret 
hagynak más közösségeknek is, nem megengedett a gazdasági- és szellemi 
erővel való visszaélés, a kirekesztés. Az Országos Örmény Önkormányzat 
(OÖÖ) köteles legyen az állami támogatásokból – mind a kulturális –, mind a 
gazdasági erőforrásokból (közpénzekből) – minden bejegyzett és törvényesen 
működő közösséget – kérelem esetén – arányosan támogatni. A békés egymás 
mellett élés lehetővé teszi az együttműködést (Pl. közös országos program 
Genocídium megemlékezésre), közös tevékenységet, szervezést. 

6.  A hazai örmény gyökerű egyének és csoportok alkotása, művészete, „kulturális 
identitása” kettős: magyar és örmény, amely a magyar és örmény kultúrát 
egyformán gazdagítja.

7.   A csak magyar anyanyelvűség nem akadálya az örmény közösséghez tar-
tozásnak és az örmény önkormányzati képviselet ellátásának.

8.  Az örmény nemzetiségi képviselő nem a gazdasági- és kulturális hatalom 
    tulajdonosa és birtokosa, hanem a választópolgárok bizalmát élvező azon 
      személy, aki szolgálja a választópolgárok örmény nemzetiségi-, kulturális- 

és identitásőrzési-, hagyományápolási igényeit, valamint az egész magyar 
társadalom számára a hazai örménység kultúrájának és hitéletének megis-
merhetőségét. Minden megválasztott örmény nemzetiségi önkormányzati 
képviselő legyen minden, az örmény nemzetiséghez tartozó magánszemély, 
vagy közösség elhivatott képviselője.

9.  Az OÖÖ, mint választott szervezet és Hivatala törvényes működése a hatályos 
jogszabályok maradéktalan betartásával és a korábbi pontokban rögzített 
kiegyezési feltételeknek megfelelő új Szervezeti és Működési Szabályzat, új 
hivatali felállás alapján működjön. Az OÖÖ hirdesse meg azt a pályázati lehe-
tőséget, hogy saját pénzügyi keretéből, együttműködési szerződés alapján, a 
hozzá forduló örmény közösségek működését támogatni tudja. Az OŐŐ pá-
lyázat elbírálásra delegált képviselőjének az állami támogatási pénzek elosz-
tásánál az arányosság elvének betartásával kell eljárnia.

10. Szükséges, hogy az OÖÖ működtessen egy honlapot, amely a szabályok-
nak megfelelően időben, kellő részletességgel és pontosan tájékoztat, 
elszámol és beszámol a közpénzek felhasználásáról. Szükséges, hogy a 
honlap teljes tartalommal tartalmazza a közgyűlési jegyzőkönyveket, határo-
zatokat érdemi adatokkal és hitelesítéssel (pl. projekt neve, összege, felelőse, 
határideje, beszámoló és elszámolás), szerződéseket, tételes költségvetést 
részletes szöveges melléklettel, felelősöket, hogy a működés folyamatosan 
követhető legyen bárki számára.

A Nyilatkozatot, elsőként, dr. Issekutz Sarolta írja alá, mint az Egyesület elnöke, 
és a Nyilatkozatban foglaltak elhivatott szószólója. A www.magyarormeny.hu 
és fovarosiormeny.hu oldalakon megtalálható lesz majd, hogy mely képviselő-
jelöltek írták alá a Nyilatkozatot, hogy ez segítse minden választópolgár döntését 
a választások előtt.

Budapest 2019. 05. 22.

dr. Issekutz Sarolta elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület 

Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 
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A Fővárosi Örmény Klub decemberi 
rendezvényén dr. Issekutz Sarolta elnök 
átvette a Szongott Kristóf-díjat a határon 
belül és kívül végzett egyházi és vilá-
gi tevékenységéért, a magyarörmény 
kultúra és örmény katolikus hitélet fel-
támasztásért, fenntartásáért.

2015

A Fővárosi Örmény Klub rendezvényt 
februárban rendeztük meg: Murádin 
Jenő művészettörténész tartott előadást 
Felvinczi Takács Zoltán művészettörté-
nészről, filmvetítéssel. Közreműködött 
Horváth Kornél zeneművész. 

Dr. Szentpétery Tibor örmény katolikus 
egyházi gondnok halálának 10. évfordu- 
lóján emléktáblát állítottunk az Örmény
Katolikus Lelkészség közösségi termé-
ben, az EÖGYKE-vel és a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzattal közösen.

Március 20-án megnyílt Az örmény nép 
tragédiája az I. világháborúban c. kiállítás 
társfinanszírozásunkkal az Országos 
Széchényi Könyvtár és a jereváni Ör-
mény Nemzeti Könyvtár szervezésében, 
az Örmény Genocídium 100. évfordu-
lója tiszteletére. 

Április 24-én megnyitottuk az Örmény 
Katolikus templomban az Örmény 
Genocídium emlékkiállítást a jereváni 
Nagy Mészárlás Múzeum archív fotó-
anyagából. Az emlékmisét követően 
felavattuk az általunk is támogatott 
hacskart (kőkereszt) az örmény katoli-
kus templom falában. 

A ciklus első felében 
szervezett programok 

2014 

Októberben átvettük a 6. ciklus ör-
mény képviselői mandátumát a II. ke-
rületben. A jelen ciklusban a 3 tagú 
örmény önkormányzat képviselői: dr. 
Issekutz Sarolta elnök, Zakariás An-
tal Dirán elnökhelyettes és Bacsó 
Zoltán képviselő. 

Decemberben dr. Issekutz Sarolta elnök 
átvette az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület képviseletében 
a 2014. évi Nemzetiségekért Díjat az 
EÖGY füzetek havilapon keresztül a 
hazai és határon túli magyarörmények 
kulturális identitása fenntartásáért 
folytatott tevékenységéért.

dr. Issekutz Sarolta átveszi a Nemzetiségekért 
Díjat Balogh Zoltán minisztertől

XIX. Nerszesz Bedrosz örmény katolikus pátriárka és Krikor atya, Kövér István és felesége, balszélen 
Zsigmond Benedek

Nagyváradon a Partium Keresztény Egyetem 
Csendesnap az emlékezés jegyében rendezvénye, 
középen Tőkés László EP képviselő és dr. Issekutz 
Sarolta
Közreműködtünk a Napút folyóirat 
Genocídium 100. éves évfordulója tisz-
teletére kiadott május-júniusi örmény te-
matikus száma megjelentetésében, a 
tartalom szervezésben és kiadásában.

Kiadtuk az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Füzetek 1997-2014 közötti számait DVD-n.

Részt vettünk június 13-án a Kerület 
Napja alkalmából rendezett Ízek utcája 
nemzetiségi ételkóstolón a Millenárison, 
örmény ételkülönlegességekkel.

Május 14-én a nagyváradi Partiumi Ke-
resztény Egyetemen dr. Issekutz Sarolta 
a Csendesnap című, a zsidó, a cigány és 
az örmény népirtásokról szóló konfe-
rencián tartott előadást.

Május 16-án Maroshévízen a Dr. Ur-
mánczy Nándor emléknapon rendezett 
konferencián, dr. Issekutz Sarolta előa-
dást tartott a dualizmuskori örmény 
származású politikusokról, országgyű-
lési képviselőkről. 

Május 23-án a Szent István Bazilikában 
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás jelenlé-
tében XIX. Nerszész Bedrosz örmény ka-
tolikus pátriárka nagymisét celebrált 3 
kórus, nagy papi és ministráns segéd-
letével, amely alkalommal zsúfolásig 
megtelt a Bazilika. Nemcsak szerveztük, 
hanem anyagilag is támogattuk az ün-
nepséget. Ezt megelőzően a pátriárka 
az örmény katolikus templomban tett 
látogatást, amelynek fogadását meg-
rendeztük.
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November 11-én a Partiumi Keresztény 
Egyetemen, Nagyváradon kiállítottuk 
Az örmény nép tragédiája az I. világhá-
borúban c. kiállítás képanyagát.

Támogattuk és közreműködtünk az Er-
délyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület által szervezett Velünk élő kultúrák: 
Örmények című országos középiskolai 
kulturális vetélkedő megrendezésében. 
A verseny „tananyagát” szereztük be és 
csomagoltuk, postáztuk országszerte a 
középiskolai csapatok számára, felké-
szülésére.

Támogattuk a Budapesti Örmény Ka-
tolikus Lelkészség Hitéleti Működését 
Segítő Alapítvány működését.

2016

Februárban megrendeztük a Fővárosi 
Örmény Klubot. Jelenczki István az erdélyi 
örmény származású László Gyuláról 
szóló portréfilmjét mutattuk be.

Támogattuk az Artashat Örmény Nem-
zetiségi Színházat az Örmény Genocí-
dium évfordulójára rendezett színpadi 
produkció létrehozásában.

Támogattuk a kolozsvári Házsongárd 
Alapítványt a temető örmény síremlé-
keinek felkutatása és füzetekben meg-
jelenítése céljából.

Májusban képviseltettük magunkat a 
csíkszépvizi örmény katolikus templom 
újraszentelésén, a hagyományos örmény 
családi találkozón.

Részt vettünk a szamosújvári Világosító 
szent Gergely napi örmény katolikus 
búcsún, valamint az erzsébetvárosi 
Nagyboldogasszony-napi búcsún. 

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek július- 
augusztusi száma költségeit viseltük. 

Szeptemberben megrendeztük az éves 
kiállításunkat: Magyarörmény kultúra 
könyvekbe zártan címmel a Marczibányi 
Téri Művelődési Központban kulturális 
műsorral és fogadással. 

Júliusban képviseltük kerületünket az 
I. Kárpát-medencei székely, csángó, 
magyarörmény művészeti fesztiválon 
Gyimesbükkön, az elnök előadásával, 
továbbá az erzsébetvárosi Nagyboldog- 
asszonynapi-búcsún.

A kerületünk viselte az Erdélyi Örmény 
Gyökerek füzetek XX. évfolyam július- 
augusztus számának kiadási költségeit.

Szeptember 25-én megrendeztük az 
örmény katolikus Fogolykiváltó Boldog- 
asszony-napi búcsú szentmiséje köré a 
Tarka nap rendezvényt, amely a közös-
ség számára gyermekfoglalkozásokat, 
a felnőtteknek kerti partit biztosított. 

Október 6-án kerületünk a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzattal együtt megren- 
dezte az Aradi Vértanúk ünnepi műso-
rát, emlékbeszéddel és koszorúzással.

Részt vettünk júniusban a Kerület Napja 
keretében az Örmény Ízek utcája ren-
dezvényen.

Júniusban képviseltük kerületünket a 
budapesti és a szamosújvári Világosító 
szent Gergely búcsún.

Kerületi közösségi tagok kérelmére 
családtörténeti adatgyűjtést végeztünk 
Szamosújváron az örmény katolikus 
Gyűjtőlevéltárban.

Nagyboldogasszony-napi búcsú Erzsébetvárosban, 
Erdélyben

A Tarka nap gyermekközönsége
A Móricz Zsigmond gimnázium csapata a tanul-
mányi verseny döntőjében

Koszorúzás az 48’as emlékmű előtt. Balról Bacsó Zoltán, dr. Issekutz Sarolta és Zakariás Antal Dirán
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bejátszásokkal elevenítettük fel a múltat, 
irodalommal és zenével fűszerezve.

Megemlékeztünk a másfélmillió ál-
dozatról az Örmény Genocídium 102. 
évfordulóján szentmisével és koszorú-
zással. 

Támogattuk az Urartu – Artashat Ör-
mény Nemzetiségi Színházat, hogy 
bemutathassa a híres erdélyi örmény, 
Csiky Gergely: Vasember c. vígjátékát. 

Decemberben közösen megrendeztük 
a Fővárosi Örmény Önkormányzattal 
a Szent Karácsony Ünnepén című, az év 
utolsó klubdélutánját (21. évfolyamát 
zárva). A műsorban elnöki beszámo-
lók, divatbemutató – új magyarörmény 
viseletek, Csiky Gergely: Vasember c. 
színházi produkció, majd könyvaján-
dékozás és fogadás volt.

2017 első félév

Megjelentettük az 2016. évi Füzetek 
évkönyvet és a július-augusztusi Füze-
teket.

A Fővárosi Örmény Klub február 16-i 
rendezvényét „20 éves ez EÖGYKE” film-

Bemutattuk Tutsek Anna: Az én utam 
c. életrajzi regény reprint kiadását ör-
mény népzenei hangverseny kíséreté-
ben, Alexa Károly irodalomtörténész 
előadásával, szemelvények felolvasá-
sával.

Barangoltunk nyáron Erdélyben, majd 
megrendeztük az erről szóló Nosztalgia- 
klubot.

Anyagilag támogattuk a Budapesti Ör-
mény Katolikus Lelkészség működését.

A hazai megyei- és megyei jogú városi 
könyvtárak számára könyvadomány- 
sorozatot indítottunk (24 könyvtár): 
első alkalommal örmény tárgyú képző- 
és iparművészeti lexikonokat adomá-
nyoztunk az erdélyi örmény kultúra 
minél szélesebb körben történő meg-
ismertetése céljából.

Megállapodást kötöttünk a Szentpéteri 
József Ötvös Iparművészeti Stúdióval 
az örmény kultúra, főleg gyermekekkel 
történő megismertetése céljából. 

Kerületünk társrendezője volt az ’56-os 
forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulóján október 20-án tartott meg-
emlékezésnek, konferenciának. 

Részt vettünk a kerület és a közösség 
koszorúzási ünnepségein is a 60. év-
fordulóra való megemlékezésekkel. 
(Széna tér, Örmény Katolikus Lelkészség 
Hősök fala).

November 16-án megnyitottuk a Ve-
lünk élő kultúrák: Örmények – egy tanul-
mányi verseny története képekben c. ki-
állításunkat dr. Székely András Bertalan 
előadásával, örmény népzenei hang-
verseny kíséretével.

dr. Issekutz Sarolta megnyitja a tanulmányi 
versenyről készített kiállítást

Kézműves foglalkozás a Szentpéteri József Ipar-
művészeti Stúdió szervezésében

Szentmise az Orlay utcában a Genocídium 102.
évfordulóján

Az Urartu - Artashat Örmény Nemzetiségi Színház előadásán
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A Szentpéteri József Ötvös Iparművé-
szeti Stúdió kézműves gyermekfoglal-
kozásait 2017-ben is támogattuk.
 
Támogattuk az Artashat Örmény Nem-
zetiségi Színház Kulturális Egyesület 
működését, új darabok bemutatását.

A Fővárosi Örmény Önkormányzattal 
közösen megrendeztük a Farsangi bált.

24 megyei- és megyei jogú városi 
könyvtár számára könyv adományokat 
küldtünk az örmény kultúra terjeszté-
se céljából. 

Mint minden évben, részt vettünk a II. 
kerület Napja keretében rendezett Ízek 
utcája nemzetiségi ételkóstolón. 

Valamennyi nemzetiségi önkormányzat évente köteles beszámolni az éves te-
vékenységéről és elszámolni a közpénzből nyújtott támogatással. A következő 
évben nyújtott támogatás az előző évben nyújtott önkormányzati működés ér-
tékelésével arányos összeget juttat az önkormányzat számára. A Magyar Állam 
közpénzből nyújtott támogatása, a Működési költségvetési juttatás minden mű-
ködő önkormányzatnak egyformán jár, valamint a Feladatalapú költségvetési jut-
tatás a programok, stb. pontozása alapján.

A II. kerületi Örmény Önkormányzat a kulturális autonómia megvalósítása céljá-
ból végzett tevékenysége magasan támogatott volt az előtte lévő év gazdag kul-
turális tevékenységére való tekintettel, amelyhez további támogatást is lehetett 
szerezni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testületének 
Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottsága évenkénti 
pályázati lehetőségével. A II. kerületi Örmény Önkormányzat minden évben sike-
resen pályázott legalább négy témában, amelyeket meg is nyert. A megvalósítás 
után sikeresen elszámolt és beszámolt a projektekről. Köszönet illeti a Bp. Főv. 
II. ker. Önkormányzatot, hogy pályázati lehetőséget biztosított a nemzetiségek 
számára.

Farsangi bál
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Az EÖGYKE képviselői Budapesten je-
len vannak az alábbi kerületek örmény 
önkormányzataiban is: I. ker. Budavár; 
II. ker.; VIII. ker.; IX. ker. Ferencváros; 
XII. ker., XIV. Zugló; a XV. kerületben, 
valamint a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzatban. Ezen önkormányzatok 
és az Egyesület együttműködésükkel 
segítik egymást és a magyarörmény 
kultúránk, örmény katolikus hitéletünk 
megmaradását.

Köszönetünket fejezzük ki, hogy ol-
vasták és olvassák az Erdélyi Örmény 
Gyökerek füzetek (jelenleg 23. évfo-
lyam) számait, a meghirdetett prog-
ramjainkon részt vettek és vesznek, 
a Fővárosi Örmény Klub találkozóin 
megjelentek és megjelennek, kiállítá-
sainkat megtekintették, jelen voltak 
az országos középiskolai tanulmányi 
verseny döntőjén, megkóstolták a 
magyarörmény ízeket és figyelemmel 
kísérik a www.magyarormeny.hu és 
új www.magyarormenytudastar.hu 
honlapunk tartalmát.

AZ ERDÉLYI ÖRMÉNY 
GYÖKEREK KULTURÁLIS 
EGYESÜLET

A kerületi örmény önkormányzati 
képviselőket az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) 
jelölőszervezet jelölte immár 5. ciklus 
óta, azaz 22 éve. A hazai magyarörmé-
nyeket összefogó civil országos szerve-
zet nemcsak a kerületi örmény önkor-
mányzatokba, hanem a Fővárosi, és az 
Országos Örmény Önkormányzatba 
is képviselőjelölteket állított, majd az 
Önök szavazatával bejuttatott a tes-
tületekbe. Ugyanígy fog történni idén 
is és kérjük, hogy az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület által ál-
lított képviselőjelölteket juttassák be a 
kerületi, fővárosi és országos örmény 
testületekbe. Csak ezáltal biztosított a 
hazai magyarörmény kultúra, örmény 
katolikus hitéletünk, erdélyi közössé-
geinkkel való kapcsolattartásunk.
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Kérjük, hogy az örmény nemzetiségi 
választásokhoz szükséges előzetes re-
gisztrációt ne felejtse el, ha eddig még 
nem tette meg. A kiadványban megta-
lálja a regisztráció részleteit.

dr. Issekutz Sarolta
elnök

Kérjük, hogy a következő ciklus hason-
ló célokat követő munkálkodásához az 
őszi választásokon adja támogatását 
az Egyesület által jelölt képviselő je-
lölteknek (keresse az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület nevét és 
logóját, a gyergyószentmiklósi Örmény 
Katolikus templom rajzát a választói 
lapon). A választások előtt tájékoztatni 
fogjuk a kerületi-, fővárosi- és országos 
jelöltjeinkről, akik a jelen lapban meg-
hirdetett KÖZÖS ÖRMÉNY NYILAT-
KOZATÁ-t aláírták és ezzel a hazai ör-
ménység békés egymás mellett élését 
teremthetik meg.

Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 

Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 
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Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesületet. A névvel a család eredetét, 
az ősök tiszteletét szerette volna kifejez-
ni. Az egyesületet alapítása óta elnököli.

1996-ban létrehozta a Fővárosi Ör-
mény Klubot, amely minden hónap 
3. csütörtökén tartja összejöveteleit, 
s amelyek kulturális műsorait a klub 
háziasszonyaként hosszú éveken ke-
resztül maga szervezte és rendezte, az 
utóbbi években már egy-egy kerületi-, 
vagy a Fővárosi Örmény Önkormány-
zat segítségével.

Dr. Issekutz Sarolta
Nova, 1945. augusztus 5.

Erdélyből a II. Világháború alatt elme-
nekült magyarörmény-székely család-
ból származik, amelyben olyan neves 
ősökkel rendelkezik, mint Kiss Ernő al-
tábornagy, aradi vértanú, báró dr. Dá-
niel Ernő miniszter, Dr. Issekutz Győző 
parlamenti képviselő, Dr. Issekutz Béla 
akadémikus, stb. 41 évig ügyvédi mun-
kaközösségi-, majd magánügyvédként 
tevékenykedett. Már kisgyermekként 
tudatosult benne erdélyi örmény szár-
mazása, fiatalként Örményországban 
is kutatta őseit, az örmény kultúrát.

1994-ben megszervezte a hazai ma-
gyarörmény és örmény nemzetiség 
közös önkormányzatait helyi, fővárosi 
és országos szinten. Hat cikluson ke-
resztül elnökként vezeti a Bp. Főv. II. 
kerületi Örmény Önkormányzatot és 
20 évig a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzatot, de volt az országos testület 
elnökhelyettese is.

A gyökerek és a sokezer éves erdélyi 
örmény - örmény kultúra magával ra-
gadta és 1997-ben megalapította az 

A Kolozsvári Magyar Főkonzulátuson: balról Ajtony Gábor, Bálintné Kovács Júlia, Lázár Alfréd,  
dr. Issekutz Sarolta, Calinescu János,Sebesi Karen Attila, Balázs-Bécsi Attila
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történelem, kultúra, genealógia, az 
általa szervezett egyházi és világi kon-
ferenciák anyagai, az Örmény Kultúra 
Hetek rendezvényei, stb. mind-mind 
megörökítésre került és kutathatóvá 
vált a nagy közgyűjteményeknek tör-
tént adományozás által. 2019. január 
elejétől beindult a www.magyaror-
menytudastar.hu új, ingyenes online 
felülete az Egyesületnek, amelyre fo-
lyamatosan kerülnek fel a letölthető 
magyarörmény tárgyú könyvek, kiad-
ványok, tanulmányok, örmény szárma-
zású hírességek életrajza és alkotásai, 
kiállítási anyagok, stb.

1997-ben elindította az Erdélyi Ör-
mény Múzeum könyvsorozatot, az ör-
mény gyökerű közösség felélesztése 
és összefogása, genealógiai kutatások, 
a magyarörmény-örmény kultúra fel-
kutatása, megmentése, bemutatása 
céljából. 26 könyvet, lemezt adott ki, 
sokukban részben szerzőként, részben 
szerkesztőként is közreműködött.  
 Elindított egy kislexikon so-
rozatot a magyarörmény származású 
képző- és iparművészek, valamint a 
költők, írók, irodalomtörténészek be-
mutatására. Az általa könyvekbe zár-
tan megjelent magyarörmény - örmény 

-  örmény eredetű magyar nemesi csa-
ládok; 

-  örmény arcok – örmény szemek; 
-  örmény viseletek; 
-  az örmény kódexművészet remekei; 
-  örmény temetők az őshazában, 
-  Magyarörmények az erdélyi teme-

tőkben; 
-  az örmény díszítőművészet bemuta-

tása; 
-  az örmény építészet; 
-  örmény népművészet; 
-  örmény népzene; 
-  örmény eredetű magyar nemesi csa-

ládok címerei; 
-  az örmény kultúra könyvekbe zártan; 
- az országos tanulmányi verseny ké-

pekben, stb.
1997-ben megalapította az idén már 
XXIII. évfolyamát élő Erdélyi Örmény 
Gyökerek füzetek kulturális és infor-
mációs havilapot, amelynek eleinte 
írója, szerkesztője és nyomtatója is 
volt, nemcsak kiadója, jelenleg felelős 
szerkesztője és kiadója, s amely in-
gyenesen jut el a közösség tagjaihoz 
itthon és otthon Erdélyben, valamint a 
közgyűjteményekhez. A lap olvasható a 
www.magyarormeny.hu honlapon is.

Eddig 33 tematikus kiállítást ren-
dezett – közel 100 helyszínen – az 
örmény kultúra egy-egy szeletét be-
mutatva. Főbb témák: 
-  az Örmény Genocídium hiteles tör-

ténete; 
-  az 1848-49-es forradalom és szabad-

ságharc örmény résztvevői; 
-  Erdélyi örmény városok; 
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- emlékhelyek létesítése, megújítása 
(Szabadság szobor Aradon, Lázár 
Vilmos emlékhely Nagybecskereken, 
Ady Endre szobra Érmelléken, stb.). 

Dr. Issekutz Sarolta sikeres működé-
sének volt köszönhető, hogy az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
let 2005-ben megkapta a Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae kisebbségi 
díjat, valamint 2011-ben a Kisebb-
ségekért Díj Hazai Kisebbségekért 

Legfontosabbnak tartotta, hogy a 
Trianon és a II. Világháború, majd 
az 50-es évek közösségellenes po-
litikája miatt szétszakított erdélyi 
örmény közösség Magyarországon 
megtelepedett tagjainak közösséget, 
találkozási lehetőséget, magyarör-
mény klubot hozzon létre az elvesz-
tett szülőföld és az Erdélyben ma-
radt örmény közösség pótlására. 

A 25 év alatt végzett munkája cím-
szavakban: 
-  genealógiai kutatások 1672-től nap-

jainkig; 
-  kulturális műsorok, 
-  nemzetközi konferenciák szervezése; 
-  örmény kultúra hetek szervezése; 
-  örmény tárgyú filmek bemutatása; 
-  könyvek írása/szerkesztése, kiadása; 
-  könyvbemutatók szervezése; 
-  az örmény katolikus templom és plé-

bánia, a múzeum és könyvtár tulajdo-
nának és birtokának megmentése; 

-  az örmény katolikus hitélet népsze-
rűsítése és támogatása; 

-  a magyarörmény képviselők számá-
ra tanulmányút szervezése Örmény-
országba – kapcsolatteremtés és az 
ősi kultúra megismertetése céljából; 

-  Erdélyben magyarörmény civil szer-
vezetek létrehozása és összefogása; 

- örmény épített kulturális örökség 
megmentése, temetők felújítása 
(Gyergyószentmiklós, Erzsébetváros, 
Szamosújvár); 

- templomok restaurálása (Gyergyó-
szentmiklós, Erzsébetváros, Szamos- 
újvár, Elemér) 

év küzdelme árán – sikerült a Buda-
pesti Örmény Katolikus Lelkészséget, 
plébániát, templomot és múzeumot 
visszaszerezni az elbitorlóktól, majd 
2009-ben a múzeumot megnyitni a 
nagyközönség számára. 

Tagozata állami elismerést vehette 
át a több cikluson áthúzódó Fővárosi 
Örmény Önkormányzatban az elnöki 
működéséért. 2014-ben az EÖGYKE, a 
Füzetek havilap kiadásán keresztül, a 
hazai és határon túli magyarörmények 
kulturális identitásának fenntartásáért 
állami elismerésként Nemzetisége-
kért Díjat vehetett át, majd személyé-
ben decemberben a Szongott Kristóf 
Díjat. 

Legnagyobb sikerének azt tartja, hogy 
17 év küzdelme után sikerült a 2011-
ben megszületett új, a nemzetiségek 
jogairól szóló törvényben elismertet-
ni a hazai örménység magyar anya-
nyelvűségét is, miután a Kárpát-me-
dencébe – közel 400 éve betelepült 
örmény közösségnél a nyelvvesztés 
törvényszerű volt. Továbbá, hogy – 10 
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VÁLASZTÁSI KISOKOS

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti
kérelem benyújtásának szabályai

Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár 
és valamely, Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, 
horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlo-
vák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzék-
ben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása, így részt ve-
het az adott nemzetiség önkormányzati választásán.

Magyarországi lakcímmel rendelkező, nemzetiséghez tartozó választópolgárként 
kérelmezheti azt is, hogy az országgyűlési képviselők választásán nemzetiségi vá-
lasztópolgárként szavazhasson, így pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

A kérelmet benyújthatja 2019-es választást megelőző 16-ik napig:

• online: https://kerelem.valasztas.hu/vareg/MagyarCimKerelemInditasa.xhtml
vagy
• személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási 

irodában. (Az ön lakcíme szerinti választási irodát kikeresheti itt: www.valasztas.
hu/elerhetosegek)

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az 
Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási 
iroda a kérelmet elutasítja.
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A kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy melyik nemzetiséghez tartozik. Ha az 
országgyűlési választásokon is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni, a 
kérelemben ezt is meg kell jelölnie.

Ha a kérelem (formanyomtatvány) B rovatában

- nem kéri, hogy a nemzetiségi regisztrációjának hatálya az országgyűlési válasz-
tásokra is kiterjedjen, 

akkor az adott nemzetiség önkormányzati választásán részt vehet, de az or-
szággyűlési választáson nem nemzetiségi választópolgárként vesz részt, 
hanem – az egyéni jelöltek mellett – pártlistára szavazhat,

- azt kéri, hogy a nemzetiségi regisztrációjának hatálya az országgyűlési válasz-
tásokra is kiterjedjen,

akkor részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán, továbbá 
az országgyűlési választáson nemzetiségi választópolgárként vehet részt, 
és – az egyéni jelöltek mellett – az adott nemzetiség országos önkormány-
zata által állított listára szavazhat a pártlista helyett.

 
Csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben! Bármikor 
kérheti nemzetiségi hovatartozásának törlését, és az országgyűlési választásra 
vonatkozó nyilatkozatát is bármikor módosíthatja. A törlést követően korlátozás 
nélkül kérheti másik (vagy ugyanazon) nemzetiség tagjaként való nyilvántartásba 
vételét. A kérelem választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Ha Ön 
már regisztrált nemzetiségi választópolgárként, az minden választásra ér-
vényes.

A kérelem benyújtása során megadhat egy olyan értesítési címet (akár külföldi 
címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló érte-
sítést.

Amennyiben Ön szeretne változtatni korábbi regisztrációján, (pl. a jövőben kizá-
rólag az önkormányzati választáson szeretne élni nemzetiségi választási jogával), 
megteheti bármikor a Nemzeti Választási Irodában, vagy online a fenti címen. 

További információt a NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA jogosult önnek adni. 
Kérdés esetén, érdeklődjön a +36-1-795-3310 számon.

Ön a Fővárosi Örmény Önkormányzat és informatív tájékoztatóját olvassa, amely-
nek forrása: www.valasztas.hu. A tájékoztatás nem kötelezi Önt állásfoglalásra.



Kiállítás
Szeptember 11. 17:30 
Az 1848/49-es szabadságharc 
magyarörmény hősei 
Szaktanácsadó: Dr. Kedves Gyula 
hadtörténész. Megnyitja: Alexa Károly 
irodalomtörténész. Közreműködik: 
Vikol Kálmán zeneművész és Zenedéje
Rendezi: Budapest Főv. II. kerületi 
Örmény Önkormányzat felkérésére az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület
Helyszín: Bp. II. ker. Marczibányi Téri 
Művelődési Központ Galériája
A kiállítás szeptember végéig látogat-
ható.

Szeptember 19. 17:00 
Fővárosi Örmény Klub
Megemlékezés Ady Endre halálának 
100. évfordulóján, közreműködik 
Várady Mária színművész. Az EÖGYKE 
kampány eredménye és az örmény 
képviselőjelöltek bemutatása.
Rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület

Október 3. 17:30 
Aradi Vértanúk emlékünnepély
Megnyitó: dr. Issekutz Sarolta elnök. 
Fellép: Dr. Kedves Gyula hadtörténész 
és Kecskés Együttes.
Helyszín: V. Akadémia u. 1. I.em. Szín-
házterem
Rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület

Augusztus 15. 17:00 
Fővárosi Örmény Klub
Beszélgetés Ötvös Csilla operaénekes-
nővel. Közreműködik Hegedűs Valér 
zongoraművész.
Helyszín: Pest Megyei Kormányhivatal 
Nyári Pál terem, Bp. V. Városház u. 7.
Rendezi: XII. ker. Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat

Kiállítás
Augusztus 28. 16:00
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Ön- 
kormányzat kiállítása az erdélyi örmé-
nyek történelméről, kultúrájáról, az 
önkormányzat 5 éves tevékenységéről.
Megnyitja Borosnyay Klára. Közremű-
ködik Várady Mária és az Albioni zene-
kar Zsigmond Balassa vezetésével.
Helyszín: Hegyvidék Önkormányzat, 
XII. ker., Böszörményi út 23-25. 
Regisztráció: ormeny12@freemail.hu, 
30/222-74-37.

Kiállítás
2019. szept. 2. hétfő 17:00
A magyarörmény kultúra „1001” 
szála és formája
Megnyitja dr. Issekutz Sarolta. 
Tradicionális örmény népzenét játszik 
a Group Duduk.
Rendezi: Ferencvárosi Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzat
Helyszín: Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény, Bp. IX. ker., Ráday u. 18. 
(bejárat az Erkel utca felől)

PROGRAMAJÁNLÓ NYÁRVÉGRE ÉS ŐSZRE

A Fővárosi Örmény Klub és az Aradi Vértanúk megemlékezést támogatja: a Magyar Kormány, 
a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi kapcsolatokért Felelős Államtitkársága és a 
Bethlen Gábor Alapítvány.
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Tisztelt Olvasó!

A II. kerületi Beszámolóban szeretnénk bemutatni az ősszel leköszönő 
Örmény Önkormányzat 5 éves tevékenységét. Jelen kiadványban 
a ciklus második felének eseményeivel találkozhatnak, megismer-
kedhetnek az őszi választásokon induló képviselőjelöltekkel, vala-
mint elolvashatják az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
választási felhívását.

KÖSZÖNET

Köszönetet mondok Zakariás Antal Dirán elnökhelyettesnek és Bacsó Zoltán 
képviselőnek, hogy ciklusokon keresztül, különösen az utolsó 5 éves ciklusban, 
segítették megvalósítani mindazt, amelyet elhatároztunk. Ezért lett olyan színes 
a II. kerületi  Örmény Önkormányzat beszámolója.
 Köszönetet mondok Szeferinusz Andrea pénzügyi- és Bognár Orsolya 
nemzetiségi ügyintézőknek, hogy mindenben segítették önkormányzatunkat.
 Köszönetet mondok a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat-
nak és a Képviselő-testülete Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozato-
kat Ellenőrző Bizottságának, hogy minden évben befogadta és elfogadta pályá-
zatainkat, teljesítve az abban foglalt kérelmeinket.
 Hálás köszönetünket fejezzük ki a II. kerület erdélyi örmény származású, 
valamint az örményekkel, kultúrájukkal szimpatizáló polgárainak, akik szívesen 
fogadták az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek rendszeres küldését, valamint ren-
dezvényeink meghívóit. Köszönjük, hogy megjelentek rendezvényeinken. 
 Büszke vagyok arra, hogy önkormányzatunk a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzattal és a kerületi örmény önkormányzatainkkal együttműködve  a 
magyarörmény kultúra igen sok ágát mutathatta be az 5 éves ciklus során, meg-
mutatva ragaszkodásunkat az erdélyi örmény hagyományok, örmény katolikus 
hitélet, örmény- és magyarörmény kultúra fennmaradása céljából.

dr. Issekutz Sarolta 
elnök

Budapest Főv. II. Kerületi Örmény Önkormányzat
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Támogattuk Kali Kinga armenológus 
Kulturális stratégiák: armenizmus és 
neoarmenizmus c. tanulmánya angolra 
fordítását külföldi szaklapokban történő 
publikálás céljából.

Megrendeztük az EÖGYKE-vel közösen 
októberben az Aradi Vértanúk emlékün-
nepséget szatmárnémeti művészek és 
hadtörténész közreműködésével, koszo-
rúzással.

Megrendeztük a „20 éves az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület és a 
képviselőiből alakult II. kerületi Örmény 
Önkormányzat” című fotókiállításunkat 
a Marczibányi Téri Művelődési Központ 
M Galériáján, melyen meglátogatott 
bennünket Varga Mihály miniszter úr is. 

Megjelentettük Lázár István: A vörös 
számum (1920) c. regényét szöveghű ki-
adásban és bemutattuk több helyszínen.

A ciklus második felében 
szervezett programok 

Bp. II. ker Örmény Önkormányzat 
2017. II. félévétől 2019. október 3-ig 
tartó beszámolója. 

2017 második fele 

Kerületi küldöttségünk rész vett a 
2017. évi csíkszépvizi-, szamosújvári Vi-
lágosító Szent Gergely-, erzsébetvárosi 
Nagyboldogasszony-napi búcsún, mely 
az erdélyi magyarörmény közösségek 
találkozóját is jelentette.

Támogattuk a Budapesti Örmény Ka-
tolikus Lelkészség működését és sike-
resen megrendeztük a Fogolykiváltó 
Boldogasszony-napi búcsú köré szer-
vezett „Tarka nap” családi találkozót 
flekkenezéssel és zenei, irodalmi mű-
sorral, beszélgetéssel.

Egy ifjú előadó a Tarka Napon
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Tarka Nap – ebéd a plébánián

Mikulás ünnepség

Minden évben részt veszünk a II. ke-
rület Napja keretében rendezett Ízek 
utcája nemzetiségi ételkóstolón, mely 
az örmény ízek miatt mindig nagyon 
keresett, így 2018-ban is.

Kerületi küldöttségünk rész vett a csík-
szépvizi-, szamosújvári Világosító Szent 
Gergely-, erzsébetvárosi Nagyboldogasz-
szony-napi örmény katolikus búcsún és 
találkozott az örmény főpapsággal és a 
magyarörmény szervezetekkel.

December 5-én megrendeztük a Miku-
lás ünnepséget a gyermekek részére.

Megrendeztük a karácsony est zárómű-
sora első felét (a II. felét a FÖÖ rendezte): 
Szongott Kristóf díj-átadás laudációval 
és zenével, majd - mint minden évben 
- a megjelentek erdélyi örmény tárgyú 
könyvajándékot kaptak az örmény 
identitás erősítése céljából. 

2018

Megrendeztük a Fővárosi Örmény Klub 
március 15-i rendezvényét Talpra 
magyar! 170 évvel ezelőtt zajlott le az 
1848-49 forradalom és szabadságharc 
címmel, magyarörmény résztvevőkkel. 
Vetítettképes előadás és versszavalatok 
kerültek előadásra. 

A júniusi Fővárosi Örmény Klubban 
Erdélyi örmény és örmény kisfilmeket 
mutattunk be igen nagy sikerrel.

Részt vállaltunk az EÖGYKE által el-
indított, a magyarörmény kultúra, 
hagyományok, okiratok, fotók, stb. 
gyűjteményének összeállításában, ér-
tékmentésében, amelyek egy virtuális 
térben bárki számára hozzáférhetővé 
válik Magyarörmény Tudástár néven.

Támogattuk Lázár Imola tűzzománc 
művész Képes Krónika Szent László 
témájú miniatúráinak (10 db) tűzzo-
máncban való elkészítését.

Megjelentettük Gyertyánfy András: A 
Gyertyánffy család története a XIX. szá-
zadban  c. DVD-én kiadott tanulmányt, 
gazdag képanyaggal az EÖM sorozat 
keretében.

Támogattuk a Budapesti Örmény 
Katolikus Lelkészség működését és 
megrendeztük a Fogolykiváltó Boldog-
asszony-napi búcsú köré szervezett 
„Tarka nap” családi találkozót, ezzel már 
biztosan hagyományt teremtettünk a 
közösség számára.

Idén is támogattuk a Szentpéteri József 
Ötvös Iparművészeti Stúdiót, örmény 
motívumokat tanító foglalkozásait az 
iskolákban, hogy minél több gyermek 
megismerje az örmény motívumokat.

Támogattuk Kali Kinga armenológus 
Kulturális stratégiák: Armenizmus és neo- 
armenizmus c. tanulmánya  bemutatását 
Jerevánban egy nemzetközi konferencián.

Megrendeztük az EÖGYKÉ-vel közösen 
az Aradi Vértanúk emlékünnepséget  
Dr. Hermann Róbert hadtörténész és 
Lázár Balázs – Tallián Mariann színészek 
közreműködésével, koszorúzással.

Megrendeztük „Az örmény kultúra 
„ezeregy” szála és formája” c. kiállítá-
sunkat, archív anyagokból a Marczibányi 
Téri Művelődési Központ  M Galériáján. 

Koszorúzás Csíkszépvizen:  Esztergály Zsófia és 
dr. Issekutz Sarolta

Koszorúzás az Orlay u-i templom falánál: 
Esztergály Zsófia és dr. Issekutz Sarolta
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Részt vettünk a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat „Nekünk üzen Czetz János 
honvédtábornok” c. pályázati felhívás 
meghirdetésében és támogatásában.

2019

Januárban megrendeztük a Fővárosi 
Örmény Klubot, amelyen vetítettképes 
előadással az Emlékalbumról, Magyar-
örmény Tudástárról és a Gyertyánffy 
családtörténetről tartottunk előadást, 
majd, Vikol Kálmán XVI. kerületi kórusa 
szerepelt nagy sikerrel.

A Fővárosi Örmény Klub február 21-i 
rendezvényén vetítettképes előadást 
és szakmai gyakorlatot tartottunk a 
2019. január 1-én beindított Magyarör-
mény Tudástár használatáról és az ott 
található tartalmakról.  

Részt vettünk az Emlékalbum – Az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és 
örmény önkormányzatai 20 éve – 1001 
mosolygós örmény arc – (dr. Issekutz 
Sarolta) c.  fotóalbum  összeállításában 
és kiadásában, amely 2018. dec. 20-án 
jelent meg. 

Dr. Sasvári László átveszi a Szongott Kristóf-Díjat 2018. decemberében

Az Artashat Örmény Nemzetiségi Szín-
ház Az Örmény Genocídium c. színdarab 
bemutatójára jegyeket váltottunk és 
adtuk ajándékba a magyarörmény kö-
zösség tagjainak.

Megrendeztük a Fővárosi Örmény Klub 
április 18-i műsorát: Lászlóffy Aladár 
költő, író, műfordító, szerkesztő, a     
Digitális Irodalmi Akadémia alapító 
tagja, az EÖGYKE tiszteletbeli elnöke 
halálának 10. évfordulója tiszteletére, 
igen nagy érdeklődés mellett.

A kerületi magyarörmény családok ré-
szére a genealógiai kutatások alapján 
családi találkozókat rendeztünk több 
alkalommal, egymás megismerése cél-
jából. 

A június 15-én megrendezett II. Kerület 
Napja Ízek utcája nemzetiségi ételkós-
tolón ismét részt vettünk, igen nagy 
sikerrel.       

A Fővárosi Örmény Önkormányzat ál-
tal rendezett Március 2-i hagyományos 
Farsangi Bál költségeihez 60 eFt támo-
gatást nyújtottunk.

Az Örmény Önkormányzatunk úgy hatá-
rozott, hogy a Magyarörmény Tudástár 
új és ingyenes online felületre új köny-
vek, tanulmányok, előadások, híressé-
gek életrajzai, kiállítások feltöltéséhez 
szükséges digitális feldolgozásokhoz, 
feltöltéséhez forrást biztosít. 

Az Országos Széchényi Könyvtárban 
március 25-én megnyitott Egység és 
sokszínűség – Örmény Biblia és vallásos 
hagyomány c. nagyszabású kiállításhoz 
szervezéssel, tárgykölcsönzéssel, vala- 
mint a megnyitó költségeihez támoga-
tással járultunk hozzá, melynek ered-
ményeként ismét kb. 200-an voltak 
kíváncsiak a kiállítás megnyitóra és 
tárlatra.

Kiállítás az OSZK-ban, az örmény nemzeti könyv-
tár delegáljával beszélget dr. Issekutz Sarolta. 
Tolmács Balabanjan Harry

Ízek utcája, 2019
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Megjelentettük a II. kerületi Örmény 
Beszámoló I.-II. kiadványokat a 2014-
2019. évi ciklusban az örmény-magyar-
örmény kultúránk és hagyományaink, 
hitéletünk megélésével és bemutatá-
sával, megmentésével kapcsolatosan 
elvégzett feladatainkat.

Támogattuk a Magyarörmeny Tudástár 
2019 évi fejlesztését az örmény kultúra, 
hagyományok, stb. megmentése és to-
vábbadása érdekében.

Támogattuk a Budapesti Örmény Kato-
likus Lelkészséget az örmény katolikus 
hitélet működése megsegítése céljából, 
mint minden évben. 

Mint minden évben, 2019-ben is részt 
vettünk a csíkszépvizi örmény katolikus 
búcsún és családi találkozón (2019. jú-
nius 13-17.), hogy tartsuk a kapcso-
latot az erdélyi magyarörmény csalá-
dokkal. 

Részt vettünk a VII. Magyarok Országos 
Gyűlése (2019. aug. 2-4.) műsorfolyam 
Ópusztaszeren rendezvénysorozaton 
a Nemzeti Történeti Emlékparkban, 
ahol aug. 4-én dr. Issekutz Sarolta el-
nök részt vett az Aradi Vértanúk ma élő 
leszármazottai c. kerekasztal beszélge-
tésen a Történelmi Sátorban. 

Jelen voltunk a Világosító Szent Gergely 
napi búcsún Szamosújváron. 
Feldebrő 1000 éves örmény temploma 
fennállása emlékére részt vettünk az 
Örmény Katolikus Plébánia által ren-
dezett zarándokúton és könyvajándé-
kokkal köszöntük meg a rendezők és 
előadók munkáját. 

Alexa Károly irodalomtörténész megnyitót mond 
„Az 1848/49-es szabadságharc magyarörmény 
hősei” kiállításhoz

Szamosújvári örmény székesegyházban  a Világosító Szent Gergely búcsún

Szamosújvári mise után könyvbemutatók: balról dr. Issekutz Sarolta és Esztegár János tolmácsként

Szeptember 2-án megnyílt a Magyarör-
mény kultúra „1001” szála és formája 
című kiállítás a Ferencvárosi Helytör-
téneti Múzeumban. A gazdag anyagot 
összeállította és a kiállítást megnyitot-
ta dr.Issekutz Sarolta. 

Megrendeztük „Az 1848/49-es szabad-
ságharc magyarörmény hősei” c. kiállítást 
a Marczibányi Téri Művelődési Központ  
M Galériáján. A kiállítás szaktanács-
adója és az anyagokat összeállította 
Dr. Kedves Gyula.

Megjelentettük az Erdélyi Örmény    
Gyökerek füzetek 2019. évi különszámát 
sok képanyaggal, nagy példányszám-
ban, hogy emlékeztető legyen minden 
magyarörménynek a ciklusra visszate-
kintve. 

Megrendezzük a Fogolykiváltó Boldog- 
asszony-napi búcsú Tarka Nap rendez-
vényét a Budapesti Örmény Katolikus 
Lelkészségen elhangzó búcsús mise 
után, immár 4. alkalommal. 

2019. Március 15-én koszorúzott dr. Issekutz Sarolta 
és Bacsó Zoltán a Gábor Áron emlékműnél

Megrendezzük október 3-án az Aradi 
Vértanúk halálának 170. évfordulójára a 
megemlékezésünket Dr. Kedves Gyula 
ezredes, hadtörténész emlékbeszédével 
és a Kecskés Együttes ünnepi műsorával, 
még a ciklusváltás előtt.
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BACSÓ ZOLTÁN
II. kerületi képviselő 1998-2019

Képviselőjelölt a 2019-es nemzetiségi 
választásokon

1947-ben születtem Pécsett. Iskoláimat Kecs-
keméten végeztem, itt szereztem fényképész 
szakképesítést is. 1967-től voltam a Pannónia 
Filmstúdió munkatársa. Először, mint állófotós, 
majd segédoperatőr, végül kinevezett operatőr 
2003-ban történt nyugdíjba menetelemig. Nyug-
díj mellett, 2009-ig a filmgyár jogutódjánál, a Pan-

nóniafilm Kft.-nél készítettem animációs filmeket, 35 mm-es kamerával. 
 2008–2009-es tanévtől a Kaposvári Egyetemen egyetemistákkal foglal-
koztam. Ennek végeredménye 30-nál is több rövidfilm: „diákmunka” lett. Az elmúlt 
években ugyanezt a Budapesti Kommunikációs Főiskolán (ma: Metropolitan Egye-
tem) folytattam. Ebben a tanévben is elkészült egy 4 perc hosszúságú animáció.
 Hosszú pályafutásom során számos munkahelyi és minisztériumi kitün-
tetés után 1994-ben megkaptam a Balázs Béla-Díjat. 
 Több, közreműködésemmel készült film számtalan díjat nyert különféle 
fesztiválokon. Többek között az első magyar Oscar díj és kétszer a cannesi Arany 
Pálma.
 Operatőri munkáim az egész estés rajfilmektől, a sorozatokon és egyedi 
kisfilmek tucatjain keresztül a reklámokig terjednek. Számuk ma már meghaladja 
az ötszázötvenet.
 Több cikluson át voltam Budapest II. kerületének örmény nemzetiségi 
képviselője.

DR. ISSEKUTZ SAROLTA
II. kerületi képviselő 1998-2019

Képviselőjelölt a 2019-es nemzetiségi 
választásokon

Az erdélyi, erzsébetvárosi Issekutz, Zachariás, 
Dániel család sarja vagyok apai ágon (édesanyja 
és édesapja is tiszta magyarörmény származású 
volt), s így az ittebei, eleméri Kiss Ernő aradi vér-
tanút büszkén vallhatom ősömnek, aki Issekutz 
nagy-nagynéném unokája volt, és nevelte a 3 
árvát szüleik elhunyta miatt. Édesanyám székely 

származású volt.
 Több mint 40 év ügyvédi múlt áll mögöttem, 1994-ben hoztam létre az 
örmény nemzetiségi önkormányzatokat és dolgoztam ki a szükséges okiratokat a 
törvényes működéshez dr. Issekutz János ügyvéd édesapám segítségével. 2009-
ben lemondtam ügyvédi pályámról, már csak az örmény nemzetiség képviseletét 
vállaltam. 
 5 cikluson keresztül vezettem elnökként a Fővárosi Örmény Önkormány-
zatot (egy ciklusban a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása cí-
men) és 6 cikluson keresztül a Bp. II. kerületet. 1997-től vezetem az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesületet. 
 Férjem gépészmérnök, akinek segítsége nélkül nem tudtam volna eny-
nyi feladatot elvégezni. Köszönet érte. Fiunk sebészorvos, lányunk számítógépes 
grafikus. 3 unokám van.
 Nevemhez fűződik a hazai történelmi örménység, a magyarörmények 
összefogása, identitásuk megerősítése úgy itthon, mint Erdélyben. Feladatunk az 
örmény kultúra és hagyományok ápolása, örmény katolikus hitéletünk megmara-
dása, terjesztése. 
 Megalapítottam 23 éve az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek információs- 
kulturális havilapot, a Fővárosi Örmény Klubot, az Erdélyi Örmény Múzeum könyv-
sorozatot, a Magyarörmény Tudástárat, a Szongoth Kristóf-díjat. 
Szerveztem számtalan kiállítást, konferenciát, Örmény Kultúra Heteket, kirándu-
lást stb. 

Ezen út mentén kívánom végezni feladatomat a jövőben is.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
jelölőszervezet II. kerületi képviselői és képviselője-
löltjei

Ismerkedjen meg Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat 
mostani és reményeink szerint jövendőbeli képviselőivel.
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Szeretném mindenkiben tudatosítani:
Az örmény nemzetiségi önkormány-
zati választás egyúttal a „Magyar-
országon  élő  örmény nemzetiségi 
parlament és örmény nemzetiségi 
kormány megválasztása” is.

És ez már nem mindegy! Ez már min-
denkit érint, még a legtávolabbi fa-
luban élő örmény gyökerű magyar 
választópolgárt is. Senkinek nem 
mindegy, hogy milyen a „nemzeti-
ségi parlamentünk és nemzetiségi 
kormányunk összetétele”!

A választási rendszer olyan, hogy 
minden örmény regisztrált szavazhat 
- demokratikus módon -, a saját kör-
nyezetében, kerületében, városában, 
falujában induló jelöltekre, ha ott van 

MIÉRT KELL MINDEN ÖRMÉNYNEK ÉS 
ÖRMÉNY GYÖKERŰ VÁLASZTÓPOLGÁR- 
NAK REGISZTRÁLNI, MAJD ELMENNI 
SZAVAZNI?

Sokan mondják, miért regisztráljak és 
menjek el szavazni az örmény önkor-
mányzati választásokon, amikor a mi 
városunkban a mi kerületünkben nincs 
is örmény önkormányzat? Az lehet, hogy 
az Ön környezetében nincs örmény 
nemzetiségi önkormányzat, de ennek 
a gyökere ott van, hogy 2011-ben a nép- 
számláláskor nagyon sokan nem mer-
ték vállalni örmény nemzetiségüket, így 
a statisztikában nem érték el a törvény-
ben meghatározott minimális mérté-
ket. Ezen változtatni csak a következő 
népszámláláskor lehet, de ez majd a 
jövő témája és majd Öntől is függ. 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
(EÖGYKE) 
Választási Felhívása

A 2019-es örmény nemzetiségi választáson a magyarországi örmény 
közösség valójában arról dönt, hogy a magyarörménységnek legyen e 
hosszútávon jövője! Fontos, hogy minden örmény gyökerű magyar el-
menjen regisztrálni és szavazni, merjen változtatni. Tegyen azért, hogy 
megmaradhasson az örmény közösség és újra büszkén vallhassuk 
meg lejáratott nemzetiségi hovatartozásunkat! 

VERECZKEI  CSABA
Képviselőjelölt a 2019-es nemzetiségi 
választásokon

1978.04.02.-én születtem Budapesten. Édes-
anyám a Dajbukát családba tartozik, akik közül 
most is sokan Erdélyben élnek. Van egy nővérem, 
aki már volt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület képviselője. Ő jelenleg 3 kisfiát neveli. 
 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemet végeztem, majd a Budapesti 
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán 
közgazdász, gazdasági informatikus végzettséget 
szereztem. Pénzügyi vonalon dolgozom.

ZAKARIÁS ANTAL DIRÁN
II. kerületi képviselő 1998-2019

Brassóban születtem 1931 augusztus 14-én. 
Örmény gyökereim Csíkszépvízhez vezetnek 
vissza. 1998 óta vagyok a Budapest II. Kerületi 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képvi-
selője, és 2002-től az ez évi választásokig az 
Országos Örmény Önkormányzat képviselő-
testületébe választottak meg. Kétszer cikluson 
keresztül a pénzügyek felelős tisztségét töltöt-
tem be. A 2003 évtől az Örmény Katolikus Plé-
bánia gondnokságának vezetését is ellátom. 

 Visszatekintve a II. Kerületi Örmény Önkormányzat képviselői által 
elvégzett tevékenységre, arról számolhatok be, hogy az örmény közösség 
érdekében megvalósított munka sikeres volt, sok szép, hagyományőrző és nívós 
rendezvényre, kiállításra és összejövetelre került sor. Ezeken keresztül való-
sult meg az örmény gyökerek tudatának és érzésének folyamatos fenntartása, 
arra emlékeztetve, hogy az őseink messziről indultak el és egy több ezeréves 
kultúrát hagytak örökül nekünk, amelynek mi örmény gyökerűek, a megtartásá-
ra és ápolására kötelezett magyar állampolgárok vagyunk.
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diába, a pályázati pénzek elosztásába. 
A kormány és intézményei az országos 
önkormányzaton keresztül tartja a 
kapcsolatot a teljes nemzetiséggel. Ha 
például Önhöz nem jutnak el ezek az 
információk, az a nem megfelelő belső 
tájékoztatási rendszer hibája. Az is or-
szágos önkormányzat hibája, ha pályá-
zati pénzek elosztásánál a mérleg egy-
irányba lebillen.

KI TÖRŐDIK AZ ELSZÓRTAN ÉLŐ KIS 
ÖRMÉNY KÖZÖSSÉGEKKEL ÉS CSALÁ-
DOKKAL?

Az OÖÖ-nek törvényi feladata a szét-
szórt, kis közösségeknek, családoknak 
az összefogása, identitásőrzésének, stb.
támogatása. Eddigi az OÖÖ csak azokkal 
törődött, akiknek szavazatával pozí-
cióba jutott, különösen nem törődött 
az „ellenzékben” lévő örmény önkor-
mányzatokkal, valamint a diaszpórában, 
szétszórtan élőkkel. Tehát nagyon fon-
tos a legkisebb faluban élő örmény, 
vagy örmény gyökerű választópolgá-
roknak is, hogy regisztráljanak, majd 
szavazzanak olyan örmény-magyar-
örmény listára, amelynek képviselői 
vállalják, hogy törődni fognak minden 
örménnyel. 

Minden örménynek és örmény gyö-
kerű magyarnak regisztrálnia és sza-
vaznia kell!

A regisztrálás, s a szavazás mindenkinek 
kötelezettsége, aki fontosnak tartja, 
hogy az elmúlt 25 év munkájának ered-
ménye fennmaradjon és tovább gyara-
podjon. Elért eredményeinket megte-

lehetőség önkormányzat megalakulá-
sára. (Ma Magyarországon 33 helyen 
lehet örmény önkormányzatot indíta-
ni.) Ez a helyi választás meghatároz-
za, hogy a helyi kis közösség hogyan 
működik. A helyi önkormányzati vá-
lasztással egyidőben mindenki sza-
vazhat arról is, hogy milyen legyen 
az országos önkormányzat össze-
tétele. Ezért Ön kap még egy szava-
zólapot, néhány listával. E listákat az 
örmény nemzetiségi jelölőszervezetek 
állítják össze, kapcsolódva az ő válasz-
tási programjukhoz. Ön a programok 
ismeretében választhat a listák közül. 
Az EÖGYKE választási programja a „Kö-
zös örmény célok nyilatkozat”-ban vál-
laltak.

MILYEN LESZ AZ ÖRMÉNY ISKOLA, ÖR-
MÉNY SZÍNHÁZ, ÚJSÁGOK, ÖRMÉNY 
KULTURÁLIS TÉR, PÁLYÁZATI PÉNZEK 
ELOSZTÁSA, ÖNKORMÁNYZATOK TÁ-
MOGATOTTSÁGA?

Bár sokak számára távolinak, felfogha-
tatlannak és láthatatlannak tűnik az Or-
szágos Örmény Önkormányzat (OÖÖ) 
működése, ezért gondolják „mi közöm 
hozzá, engem nem érdekel, hogy 
ott fenn kik hogyan marakodnak a 
pozíciókon”. E hozzáállás igen nagy 
tévedés. Igenis mindenkit érint, 
hogyan működik az országos önkor-
mányzat. A törvény az országos ön-
kormányzatoknak nagyon sok jogi és 
gazdasági lehetőséget biztosít és nem 
mindegy, hogy azzal hogyan gazdálko-
dik. Hogy csak néhány területet említ-
sek, joga van alapítani iskolát, színházat, 
újságot. Beleszólhat a nemzetiségi mé-

már tisztán látható, hogy akik sároztak 
bennünket, őket vádolják most, hogy 
a hajléktalan szállókból gyűjtötték a 
szavazókat, pár liter borért. Nem mi 
vagyunk azok, akik az ÁSZ vizsgálat elől 
elbújnak és akik keze alatt rejtélyes 
módon eltűnnek az igazoló, elszámoló 
dokumentumok. Nem mi vagyunk 
azok, akik nem működnek együtt az 
ÁSZ vizsgálóival.

Részlet a (18284 számú jelentés az 
Országos Örmény Önkormányzat-
ról) határozatból: 
Az Országos Örmény Önkormányzat az 
Állami Számvevőszék által elfogadott 
intézkedési tervében meghatározott fel-
adatokból egyet sem hajtott végre.

LÁTNI KELL, KI MILYEN KÖPÖNYEGET 
VISEL

Ne tévesszen meg senkit, hogy most 
egyesek éppen köpönyeget cserélnek.  
A korábbi nevet, pl. az Arménia Népe 
Kulturális Egyesület, vagy az Örmény 
Ifjúsági Egyesület, most a rendőrség 
és az ügyészség egy kicsit megtépáz-
ta (Fővárosi Főügyészhelyettes az 
NF.12560/20114/78-L számú vádirata 
választási csalás ügyben). A választási 
rajtkőnél azonban most mindahányan 
ott állnak, büszke arccal, új köpönyeg-
ben és új arculattal, új jelszavakkal. 
Álcázásképpen elvegyülnek néhány 
magyarörmény jelölt közé. Sajnálatos 
módon a köpönyegváltás nem sikerült 
jól. Az új köpönyeget, jobb nem lévén, 
ugyanannak a tulajdonosnak, ugyana-
zon szekrényéből akasztották le, csak 
most a feleség köpönyegét. Az Örmény 

kintheti az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Füzetekben és a  www.magyarormeny.hu, 
valamint egyre gyarapodó számban a
www.magyarormenytudastar.hu oldalon. 

VÁLLALHATJA-E BÜSZKÉN ÖRMÉNY 
GYÖKEREIT? IGEN! SŐT, MOST KELL 
IGAZÁN VÁLLALNI, HOGY MEGTISZ-
TULJON AZ ŐSÖK EMLÉKEZETE A RÁ-
SZÓRT SÁRTÓL!

Az örmény közösséghez tartozni dicső-
ség volt mindig és büszkeség töltötte el 
a lelkeket, olyan elődök nevének emlí-
tésekor, mint Kiss Ernő és Lázár Vilmos 
Aradi Vértanúk, Pattantyús Ábrahám 
Géza professzor, és a sor szinte vég-
telen. Mindenki büszkén és emelt lel-
külettel vezette vissza több száz évre a 
családfáját, valahova, Erdély tájaira. És 
ezt a harmóniát az utóbbi 20-25 évben 
egy furcsa kórus kánonja szándékosan 
összezavarja. Nem vagytok örmények, 
nem beszéltek örményül, etnobiznisz, stb.

Tegyen azért, hogy szűnjön meg az a 
sértő és fájó hangzavar, amely az el-
múlt időszakban a sajtót és a médiát 
betöltötte az örmények „sötét” dolga-
ival (pl. örmény etnobiznisz, választási 
csalás, ÁSZ hibalisták). Az a feladata 
minden tisztességes állampolgárnak, 
hogy azon jelölőszervezet képviselője-
löltjeit és vezetőit, akik ezt előidézték, 
demokratikus eszközökkel „kiszavazza”.

KI CSINÁLJA A VALÓDI ETNOBIZNISZT?

Bár ránk, magyarörményekről hangoz-
tatták, hogy csak az etnobiznisz miatt 
valljuk magunkat örménynek, most 
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ciós Központ törvényen kívülinek érzik 
magukat, nem működnek együtt a 
vizsgáló hatósággal, a hibákat nem is 
próbálják kijavítani.  

DIKTATÚRA VAGY SVÁJCI DEMOKRÁCIA?

Az új jelszavakkal is hibádzik valami. 
Összefogást hirdetnek, valójában szét-
esésről beszélhetünk, mert az eddigi 
jelölőszervezet szétesett és most he-
lyette két induló van. Másik jelszóval is 
probléma van, bár helyesen gondolják, 
hogy egységet és békét kellene terem-
teni ezen összetett és heterogén kö-
zösségen belül.  

A tévedésük  ott  van, hogy az egysé-
get egy jelölőszervezet, egy  gazdasá-
gi vezetés, egy  szellemi  koncepció és 
irányítás mentén kívánják megvalósí-
tani (arról most ne essen szó, hogy ki 
legyen ez a nagyvezér). Az elmúlt 25 
év tapasztalata alapján ez az, ami nem 
megy, ami soha nem sikerült és ezért 
vagyunk ott, ahol vagyunk. A nagy egy-
ség elve nem működik jól sehol a vilá-
gon az örmény diaszpórákban. Ahol ez 
működik, azt diktatúrának nevezik. 

Tekintsünk Svájcra, ahol 4 különböző 
nyelven beszélő, önálló kantonok egy-
mással párhuzamosan léteznek és 
virulnak. Legyünk mi örmények egy 
kis Svájc. Válasszuk azt az utat, ahol a 
jól szervezett és törvényesen működő 
országos vezetés kiszolgálója és támo-
gatója minden önmagát örménynek 
valló, az örmény kultúrát felvállaló mű-
ködő közösségnek. Nem egységet, ha-
nem lehetőséget kell teremteni.

Kulturális, Dokumentációs és Informá-
ciós Központ Egyesület nevében indul-
nak, amely jelölőszervezet vezetője 
nem más, mint az Arménia Népe Kul-
turális Egyesület elnökének a felesége. 
Bár van egy kis „itt a piros hol a piros” 
játék a névvel, az újonnan választott 
jelölőszervezet gyakorlatilag azonos az 
Örmény Kulturális, Dokumentációs és 
Információs Központtal, amelyről az 
a 18259 számú ÁSZ jelentés így szól 
(részletek): 
Örmény Kulturális, Dokumentációs és In-
formációs Központ működése, pénzügyi 
gazdálkodása és vagyongazdálkodása 
nem volt átlátható és elszámoltatható 
...
Az ellenőrzött szervezet, mint az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 28. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint közreműködésre kötelezett szer-
vezet, nem bocsájtotta rendelkezésre az 
ellenőrzés lefolytatásához szükséges do-
kumentumokat a 2014-2016. évek vonat-
kozásában
...
Megállapítható tehát, hogy az ellenőrzött 
szervezet az ÁSZ által bekért dokumentu-
mokat nem adta át és azok hiányát nem 
igazolta hitelt érdemlően.
 
Az ÁSZ vizsgálatokkal kapcsolatban 
felhívom a figyelmet, hogy nem az a 
baj, hogy az ÁSZ valami hibát talált. 
Ez sok más szervezettel is előfordult 
már. Csak az megdöbbentő, hogy az 
Arménia Népe, Örmény Ifjúsági Egye-
sület és a Kilikia Kulturális Egyesület 
képviselőiből álló Országos Örmény 
Önkormányzat, valamint az Örmény 
Kulturális Dokumentációs és Informá-

mányzati képviselői választáson történő 
indulás és saját jelölő szervezetük ál-
tal a szavazás megnyerése érdekében 
rávesznek a valóságban nem örmény 
nemzetiségű, hajléktalan életmódot foly-
tató személyeket, hogy valótlanul vall-
ják magukat örmény nemzetiségűnek és 
regisztráljanak az örmény nemzetiségi 
névjegyzékbe, ezáltal abban hamis ada-
tokat tüntessenek fel, továbbá adjanak 
ajánlást részükre, valamint anyagi jutta-
tásért is szavazzanak az Arménia Népe 
Kulturális Egyesület, a KILIKIA Kulturális 
Egyesület és az Örmény Ifjúsági Egyesület 
koalíciójának jelöltjeire.”

(Felhívjuk a figyelmet, hogy amig nincs 
bírósági ítélet, addig mindenkit megillet 
az ártatlanság vélelme.)

MILYEN JÖVŐT ÍGÉR AZ ERDÉLYI         
ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS 
EGYESÜLET? 

Az EÖGYKE az elmúlt ciklusok mű-
ködését elemezve azt látja, hogy a 
legfontosabb feladat  a közösségen 
belül a működés megreformálása, 
ezért  az eljövendő  ciklusnak a kö-
vetkező  célkitűzésekkel kezd hozzá.

• Kidolgoztuk a KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK 
NYILATKOZATÁT, amely mintegy 
etikai kódex tartalmazza azokat az 
értékeket, amely mentén megvaló-
sulhat a békés egymás mellett élés, 
egymás elfogadása, tisztelete és a 
tisztességes, átlátható gazdálko-
dás. Ez a Nyilatkozat nem más, mint 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu-
rális Egyesület választási programja.

HOGYAN ÉS MIÉRT VOLT AZ A BIZO- 
NYOS RENDŐRSÉGI VIZSGÁLAT, AMIKOR 
SZINTE MINDEN  ÖRMÉNY REGISZT-
RÁLTAT BEIDÉZTEK A RENDŐRSÉGRE?

Elnézést kell kérjünk mindenkitől, 
akiket az elmúlt ciklus során a ren-
dőrség meghallgatott, kikérdezett, 
hogy a választásoknál kapott-e el-
lenszolgáltatást a szavazatáért. E 
kellemetlen vizsgálatnak nem mi va-
gyunk az okozói, bár a kerületi válasz-
tási bizottságon kívül mi is észleltük és 
jelentettük, hogy gyanús módon bizo-
nyos hajléktalan szállókban túl sok „ör-
mény” (?) lakik, valamint sok az örmény 
regisztrált a bizonyos szegregátumok-
ból. A rendőrség úgy gondolta, hogy 
nemcsak a konkrétan bejelentett ese-
teket kell kivizsgálni, hanem mindenkit 
meg kell kérdezni. 

A vizsgálat befejeződött, amelynek 
eredményeképpen éppen most a 
parlament felfüggesztette az örmény 
szószóló mentelmi jogát és megindult 
a bírósági eljárás ellenük. (Nem csak a 
szószóló ellen, mert társtettesként töb-
ben is szerepelnek a vádiratban.)

A Fővárosi Főügyészhelyettes az 
NF.12560/20114/78-L számú vádira-
tában 13 rendbeli, három esetben 
társtettesként, tíz esetben bűnse-
gédként elkövetett, a Btk. 350. § (1) 
bekezdés e) pontja szerint minősülő 
választás rendje elleni bűntett miatt 
emelt vádat.
„A büntetőügy vádlottai – (………) elhatá-
rozták, hogy a 2014. október 12. napján 
tartott, az örmény nemzetiségi önkor-
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Olyan kerületekben, ahol több jelölő- 
szervezet képviselőjelöltjeivel is talál-
kozik a szavazólapon, (I., III., VIII., XI., 
XIII, XV., XVI. ker.) kérjük, válassza az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület (EÖGYKE) jelöltjeit, válo-
gassa ki a kistemplom emblémákat 
és minden ilyen jelöltnél tegyen x 
jelet. !!!MINDEN JELÖLTNÉL!!!  

Ne feledkezzen meg a listákról sem, 
ott is keresse a kistemplomot, vagy a 
jelöltek listájának elején dr. Issekutz 
Sarolta nevét. Ide is tegyen x jelet! 
Tegye ezt a fővárosi  és az országos 
örmény listánál is!

Olyan kerületekben és városokban, 
ahol örmény nemzetiségi önkormány-
zat van, de az EÖGYKE nem állított 
jelölteket, ott is regisztrálnia és sza-
vaznia kell. Ebben az esetben Önre 
bízzuk, hogy szavaz-e a helyi jelöltekre. 
Nagyon fontos, hogy ezeken a helye- 
ken a listáknál (fővárosi és országos) 
csak az EÖGYKE listájára szavazzon! 
Keresse a kistemplomot és minden-
hol oda tegye az x-et!

Azon településeken ahol nincs örmény 
nemzetiségi önkormányzat, ott csak 
országos lista van, keresse az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
nevét és a kistemplomot, oda tegye az 
x-et!

• Az EÖGYKE minden képviselőjelöltje 
elfogadta és aláírta KÖZÖS ÖRMÉNY 
CÉLOK NYILATKOZATÁT és vállalja, 
hogy annak szellemében fog tevé-
kenykedni. (A lista megtekinthető a        
magyarormeny.hu honlapunkon)

• Az EÖGYKE kezet nyújt minden 
olyan más jelölőszervezeti képvi-
selőnek, felajánlva , hogy ő is fogad-
ja el a KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYI-
LATKOZATÁT és működjünk együtt 
azon elvek alapján.

• Az országos képviselőtestületbe új 
és fiatal diplomás jelölteket sorol-
tunk a „várhatóan befutó” helyekre, 
akiket az elmúlt 25 év keserves küz-
delmei nem keserítettek meg és új 
szellemiséget visznek a közösség 
életébe.

• A képviselőjelöltjeink között több 
jogász található, akik vállalták, hogy 
felügyelnek a törvényes működés-
re, hogy ne legyen többet téma, az 
„örmények sötét dolgai”. A jövőben 
csak az örmény és magyarörmény 
kultúráról, identitásőrzésről, hagyo- 
mányápolásokról, közösségi életről 
legyenek felemelő beszámolók.

Hogy ez megvalósulhasson, kérjük 
az Ön támogatását, szavazatát!

Ne feledje, az ország bármely pont-
ján élő, regisztrált örmény vagy 
magyarörmény választópolgár el-
döntheti az Országos Örmény Ön-
kormányzat összetételét és ezzel a 
magyarörmények sorsát.

Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 

Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 

Ha Önnek problémát okoz a válasz-
tóhely megközelítése, kérjen mozgó- 
urnát, ne vesszen el egyetlen örmény 
szavazat sem. A szavazás napján a sza-
vazatszámláló bizottság két tagja fel-
keresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által 
megadott más címen (pl. kórházban), 
hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be. 

A szavazással kapcsolatos minden infor- 
mációt megtalál a www.valasztas.hu 
honlapon.

dr. Issekutz Sarolta
Erdélyi Örmény Gyökerek

Kulturális Egyesület elnöke

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Ne feledje a kitöltött szavazólapokat 
a lepecsételt zöld borítékba tenni és 
leragasztani. 

Ellenőrizze, hogy a borítékon sze-
repel-e, hogy „örmény”! Ha nincs, 
jelezze a választási bizottság helyi de-
legáltjánál, mielőtt az urnába dobja a 
borítékot, vagy írja rá, hogy ÖRMÉNY!

A nemzetiségi szavazás ugyanakkor 
és ugyanabban a választóhelységben 
történik, ahol a polgármesterek vá-
lasztása, így nem kell máshova men-
nie. Kérje a nemzetiségi választási lis-
tákat és a borítékokat is.

Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 

Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 

INGYENES 
DIGITÁLIS 

KÖNYVTÁR
FOLYAMATOSAN 

BŐVÜLŐ
KÍNÁLATTAL

Könyvek
Folyóiratok

Tanulmányok
Kiállítások

Híres örmények



Kiállítás
Megtekinthető szeptember végéig
A magyarörmény kultúra „1001” 
szála és formája
Rendezi: Ferencvárosi Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzat
Helyszín: Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény, Bp. IX. ker., Ráday u. 18. 
(bejárat az Erkel utca felől)

Kiállítás
Megtekinthető szeptember végéig 
Az 1848/49-es szabadságharc 
magyarörmény hősei 
Szaktanácsadó: Dr. Kedves Gyula 
hadtörténész. 
Rendezi: Bp. Főv. II. ker. Örmény Önk. 
felkérésére az EÖGYKE
Helyszín: Bp. II. ker. Marczibányi Téri 
Művelődési Központ Galériája

Vigasság 
2019. szeptember 29., 11:30
Fogolykiváltó Boldogasszony-napi 
búcsú és Tarka Nap
Szórakoztató programok az egész csa-
ládnak: flekkenezés, zenei és irodalmi 
műsor, gyermek és felnőtt előadások. 
Rendezi: Bp. Főv. II. ker. Örmény Önk.
Helyszín: Bp. I., Orlay u. 6.

Emlékünnep 
2019. október 3., csütörtök 17:30
Az 1848/49-es szabadságharc 170. 
évfordulóján emlékezés az Aradi 
Vértanúkra
Megnyitja dr. Issekutz Sarolta elnök.
Emlékbeszédet tart Dr. Kedves Gyula 
hadtörténész.
Közreműködik a Kecskés Együttes.
Rendezi az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület.
Helyszín: Bp. V. Akadémia u. 1. I. em. 
Színházterem.

Fővárosi Örmény Klub
2019. október 17. 17:00
Megnyitja dr. Issekutz Sarolta. 
Képviselőjelöltek bemutatkozása vidám 
zenés kulturális műsorral fűszerezve.
Rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület.
Helyszín: Pest Megyei Kormányhivatal
Nyáry Pál terme (Bp. V., Városház u. 7.)

PROGRAMAJÁNLÓ ŐSZRE

A Fővárosi Örmény Klubot és az Aradi Vértanúk megemlékezést támogatja: a Magyar Kormány, 
a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi kapcsolatokért Felelős Államtitkársága és a 
Bethlen Gábor Alapítvány.


