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Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let (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 elmenjen regisztrálni és szavazni, 
merjen változtatni. Tegyen azért, hogy megmaradhasson az örmény közösség és 
újra büszkén vallhassuk meg lejáratott nemzetiségi hovatartozásunkat!

Miért kell minden örménynek és örmény gyökerű választópolgárnak 
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?

Azlehet,hogyazÖnkörnyezetébennincsörménynemzetiségiönkormányzat,deennek
agyökereottvan,hogy2011-benanépszámláláskornagyonsokannemmertékvállalni
örménynemzetiségüket,ígyastatisztikábannemértékelatörvénybenmeghatározott
minimálismértéket. Ezen változtatni csak a következő népszámláláskor lehet, de ez
majdajövőtémájaésmajdÖntőlisfügg.
Szeretnémmindenkibentudatosítani:

Az örmény nemzetiségi önkormányzati választás egyúttal a „Ma-
gyarországon  élő  örmény nemzetiségi parlament és örmény nem-
zetiségi kormány megválasztása” is. 

!!! És ez már nem mindegy! Ez már mindenkit érint, még a legtávolabbi faluban 
élő örmény gyökerű magyar választópolgárt is. Senkinek nem mindegy, hogy 
milyen a „nemzetiségi parlamentünk és nemzetiségi kormányunk összetétele” !!!
Aválasztásirendszerolyan,hogymindenörményregisztráltszavazhat-demokratikusmó-
don-,asajátkörnyezetében,kerületében,városában,falujábanindulójelöltekre,haottvan
lehetőségönkormányzatmegalakulására(MaMagyarországon33helyenlehetörményön-
kormányzatotindítani.).Ezahelyiválasztásmeghatározza,hogyahelyikisközösséghogyan
működik.A helyi önkormányzati választással egyidőben mindenki szavazhat arról is, 
hogy milyen legyen az országos önkormányzat összetétele.Ezértönkapmégegyszava-
zólapot,néhánylistával.Elistákatazörménynemzetiségijelölőszervezetekállítjákössze,
kapcsolódvaazőválasztásiprogramjukhoz.Önaprogramokismeretébenválaszthatalisták
közül.AzEÖGYKEválasztásiprogramjaa„Közösörménycéloknyilatkozat”-banvállaltak.

Milyen lesz az örmény iskola, örmény színház, újságok, örmény kultu-
rális tér, pályázati pénzek elosztása, önkormányzatok támogatottsága?
Bár sokak számára távolinak, felfoghatatlannak és láthatatlannak tűnik az Országos 
ÖrményÖnkormányzatműködése,ezértgondolják,miközömhozzá.Engem nem 

érdekel, hogy ott fenn kik hogyan marakodnak a pozíciókon. E hozzáállás igen 
nagy tévedés. Igenis mindenkit érint, hogyan működik az országos önkormány-
zat.Atörvényazországosönkormányzatoknaknagyonsokjogiésgazdasági lehe-
tőségetbiztosítésnemmindegy,hogyazzalhogyangazdálkodik.Hogycsaknéhány
területetemlítsek,jogavanalapítaniiskolát,színházat,újságot.Beleszólhatanemze-
tiségimédiába,apályázatipénzekelosztásába.Akormányésintézményeiazorszá-
gosönkormányzatonkeresztültartjaakapcsolatotateljesnemzetiséggel.Hapéldául
Önhöz nem jutnak el ezek az információk, az a nemmegfelelő belső tájékoztatási
rendszerhibája.Azisországosönkormányzathibája,hapályázatipénzekelosztásánál
amérlegegyiránybalebillen.

Ki törődik az elszórtan élő kis örmény közösségekkel és családokkal?
AzOÖÖ-nektörvényifeladataaszétszórt,kisközösségeknek,családoknakazösszefo-
gása,identitásőrzésének,stb.támogatása.EddigazOÖÖcsakazokkaltörődött,akiknek
szavazatávalpozícióba jutott,különösennem törődöttaz„ellenzékben” lévőörmény
önkormányzatokkal,valamintadiaszpórában,szétszórtanélőkkel.Tehátnagyonfontos
a legkisebb falubanélőörmény,vagyörménygyökerűválasztópolgároknak is,hogy
regisztráljanak,majdszavazzanakolyanörmény-magyarörménylistára,amelynekkép-
viselőivállalják,hogytörődnifognakmindenörménnyel.

Minden örmény és örmény gyökerű magyarnak regisztrálnia és sza-
vaznia kell!

A regisztrálás, majd a szavazás mindenkinek kötelezettsége, aki fontos-
nak tartja, hogy az elmúlt 25 év munkájának eredménye fennmaradjon 
és tovább gyarapodjon. Elért eredményeinket megtekintheti az Erdélyi  
Örmény Gyökerek Füzetekben és a www.magyarormeny.hu, valamint a www.
magyarormenytudastar.hu honlapunkon. 

Vállalhatja-e büszkén örmény gyökereit? Igen! Sőt, most kell igazán 
vállalni, hogy megtisztuljon az ősök emlékezete a rászórt sártól!

Azörményközösségheztartoznidicsőségvoltmindigésbüszkeségtöltötteelalel-
keket,olyanelődöknevénekemlítésekor,mintKissErnőésLázárVilmosAradi
Vértanúk,PattantyúsÁbrahámGézaprofesszor,ésasorszintevégtelen.Mindenki
büszkénésemeltlelkülettelvezettevisszatöbbszázévreacsaládfáját,valahova,
Erdélytájaira.Éseztaharmóniátazutóbbi20-25évbenegyfurcsakóruskánonja
szándékosanösszezavarja.Nemvagytokörmények,nembeszéltekörményül,
etnobiznisz,stb.
Tegyenazért,hogyszűnjönmegazasértőésfájóhangzavar,amelyazelmúltidő-
szakbanasajtótésamédiátbetöltötteazörmények„sötét”dolgaival(pl.örmény
etnobiznisz,választásicsalás,ÁSZhibalisták).Azafeladatamindentisztességes
állampolgárnak,hogyazonjelölőszervezetképviselőjelöltjeitésvezetőit,akikezt
előidézték,demokratikuseszközökkel„kiszavazza”.
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Ki csinálja a valódi etnobizniszt?
Bárránk,magyarörményekrőlhangoztatták,hogycsakazetnobizniszmiattvall-
jukmagunkatörménynek,mostmártisztánlátható,hogyakiksároztakbennünket,
őketvádoljákmost,hogyahajléktalanszállókbólgyűjtöttékaszavazókat,párliter
borért.Nemmivagyunkazok,akikazÁSZvizsgálatelőlelbújnakésakikkeze
alatt rejtélyesmódoneltűnnekaz igazoló, elszámolódokumentumok.Nemmi
vagyunkazok,akiknemműködnekegyüttazÁSZvizsgálóival.

Részleta(18284számújelentésazOrszágosÖrményÖnkormányzatról)hatá-
rozatból:
Az Országos Örmény Önkormányzat az Állami Számvevőszék által elfogadott 
intézkedési tervében meghatározott feladatokból egyet sem hajtott végre.

Látni kell, ki milyen köpönyeget visel
Netévesszenmegsenkit,hogymostegyeseképpenköpönyegetcserélnek.Ako-
rábbinevet,pl.azArméniaNépeKulturálisEgyesület,vagyazÖrményIfjúsági
Egyesület, most a rendőrség és az ügyészség egy kicsit megtépázta (Fővárosi
FőügyészhelyettesazNF.12560/20114/78-Lszámúvádirataválasztásicsalásügy-
ben).Aválasztásirajtkőnélazonbanmostmindahányanottállnak,büszkearccal,
újköpönyegbenésújarculattal,újjelszavakkal.Álcázásképpenelvegyülnekné-
hánymagyarörményjelöltközé.Sajnálatosmódonaköpönyegváltásnemsikerült
jól.Azújköpönyeget, jobbnemlévén,ugyanannakatulajdonosnak,ugyanazon
szekrényébőlakasztottákle,csakmostafeleségköpönyegét.AzÖrményKultu-
rális,DokumentációsésInformációsKözpontEgyesületnevébenindulnak,amely
jelölőszervezetvezetőjenemmás,mintazArméniaNépeKulturálisEgyesület
elnökéneka felesége.Bárvanegykis „itt apiroshol apiros” játékanévvel,
azújonnanválasztottjelölőszervezetgyakorlatilagazonosazÖrmény Kulturális, 
Dokumentációs és Információs Központtal, amelyről az  a18259 számú ÁSZ 
jelentés így szól (részletek): 

Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ működése, pénz-
ügyi 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 kö-
telezett szervezet, nem bocsájtotta rendelkezésre az ellenőrzés lefolytatásá-
hoz szükséges dokumentumokat a 2014-2016. évek vonatkozásában

Megállapítható tehát, hogy az ellenőrzött szervezet az ÁSZ által bekért doku-
mentumokat nem adta át és azok hiányát nem igazolta hitelt érdemlően.

 
Az ÁSZ vizsgálatokkal kapcsolatban felhívom a figyelmet, hogy nem az a baj,
hogyazÁSZvalamihibát talált.Ezsokmásszervezettel iselőfordultmár.Csak

azmegdöbbentő,hogyazArméniaNépe,ÖrményIfjúságiEgyesületésaKilikia
KulturálisEgyesületképviselőibőlállóOrszágosÖrményÖnkormányzat,valamint
az Örmény Kulturális Dokumentációs és Információs Központ törvényenkívülinek
érzikmagukat,nemműködnekegyüttavizsgálóhatósággal,ahibákatnemispró-
báljákkijavítani.

Diktatúra vagy svájci demokrácia?
Azújjelszavakkalishibádzikvalami.Összefogásthirdetnek,valójábanszétesés-
rőlbeszélhetünk,mertazeddigijelölőszervezetszétesettésmosthelyettekétin-
dulóvan.Másikjelszóvalisproblémavan,bárhelyesengondolják,hogyegységet 
ésbékétkelleneteremteniezenösszetettésheterogénközösségenbelül.Atévedésük
ott  van, hogy az egységetegyjelölőszervezet,egygazdaságivezetés,egyszellemi
koncepcióésirányításmenténkívánjákmegvalósítani(arrólmostneessenszó,hogy
ki legyen ez a nagyvezér). Az elmúlt 25 év tapasztalata alapján ez az, aminem
megy,amisohanemsikerültésezértvagyunkott,aholvagyunk.Anagy egység elve 
nemműködikjólseholavilágonazörménydiaszpórákban.Aholezműködik,azt
diktatúránaknevezik.TekintsünkSvájcra,ahol4különbözőnyelvenbeszélő,önálló
kantonokegymássalpárhuzamosanléteznekésvirulnak.Legyünkmiörményekegy
kisSvájc.Válasszukaztazutat,aholajólszervezettéstörvényesenműködőorszá-
gosvezetéskiszolgálójaéstámogatójamindenönmagátörménynekvalló,azörmény
kultúrátfelvállalókisebb,nagyobbműködőközösségnek.Nemegységet,hanem
lehetőségetkellteremteni.

Hogyan és miért volt az a bizonyos rendőrségi vizsgálat, amikor szinte 
minden  örmény regisztráltat beidéztek a rendőrségre?

Elnézést kell kérjünk mindenkitől, akiket az elmúlt ciklus során a rendőr-
ség meghallgatott, kikérdezett, hogy a választásoknál kapott-e ellenszolgálta-
tást a szavazatáért.Ekellemetlenvizsgálatnaknemmivagyunkazokozói,bár
akerületiválasztásibizottságonkívülmiisészleltükésjelentettük,hogygyanús
módonbizonyoshajléktalanszállókbantúlsok„örmény”(?)lakik,valamintsok
az örmény regisztrált a bizonyos szegregátumokból.A rendőrség úgy gondolta,
hogynemcsakakonkrétanbejelentetteseteketkellkivizsgálni,hanemmindenkit
meg kell kérdezni.A vizsgálat befejeződött, amelynek eredményeképpen éppen
mostaparlamentfelfüggesztetteazörményszószólómentelmijogátésmegindult
abíróságieljárásellenük.(Nemcsakaszószólóellen,merttárstetteskénttöbbenis
szerepelnekavádiratban.)

A Fővárosi Főügyészhelyettes az NF.12560/20114/78-L számú vádiratában 13 
rendbeli, három esetben társtettesként, tíz esetben bűnsegédként elkövetett, a Btk. 
350. § (1) bekezdés e) pontja szerint minősülő választás rendje elleni bűntett miatt 
emelt vádat.
„A büntetőügy vádlottai – (………)- elhatározták, hogy a 2014. október 12. nap-
ján tartott, az örmény nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő 
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indulás és saját jelölő szervezetük által a szavazás megnyerése érdekében rávesz-
nek a valóságban nem örmény nemzetiségű, hajléktalan életmódot folytató szemé-
lyeket, hogy valótlanul vallják magukat örmény nemzetiségűnek és regisztráljanak 
az örmény nemzetiségi névjegyzékbe, ezáltal abban hamis adatokat tüntessenek 
fel, továbbá adjanak ajánlást részükre, valamint anyagi juttatásért 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 meg-
illet az ártatlanság vélelme.)

Milyen jövőt ígér az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület? 
AzEÖGYKEazelmúltciklusokműködésételemezveaztlátja,hogyalegfontosabbfel-
adataközösségenbelülaműködésmegreformálása,ezértazeljövendőciklusnak
akövetkezőcélkitűzésekkelkezdhozzá.

KidolgoztukaKÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATÁT,amelymint-
egy etikai kódextartalmazzaazokatazértékeket,amelymenténmegvalósul-
hat abékésegymásmellettélés,egymáselfogadása, tiszteleteésa tisztességes,
átlátható gazdálkodás.Ez a Nyilatkozat nem más, mint az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület választási programja.
Az EÖGYKE minden képviselőjelöltje elfogadtaésaláírtaKÖZÖSÖRMÉNY
CÉLOKNYILATKOZATÁTésvállalja,hogyannakszellemébenfogtevékeny-
kedni.(Megtekinthetőawww.magyarormeny.huhonlapunkon)
Az EÖGYKE kezet nyújt minden olyan más jelölőszervezeti képviselőnek, 
felajánlva,hogyőisfogadjaelaKÖZÖSÖRMÉNYCÉLOKNYILATKOZATÁT
ésműködjünkegyüttazonelvekalapján.
Az országos képviselőtestületbe új és fiatal diplomás jelölteket soroltunk 
a „várhatóanbefutó” helyekre, akiket az elmúlt 25 év keserves küzdelmei nem
keserítettekmegésújszellemiségetvisznekaközösségéletébe.
A képviselőjelöltjeink között több jogász található, akik vállalták, hogy fel-
ügyelnek a törvényes működésre, hogy ne legyen többet téma, az „örmények
sötétdolgai”.Ajövőbencsakazörményésmagyarörménykultúráról,identitásőr-
zésről,hagyományápolásokról,közösségiéletrőllegyenekfelemelőbeszámolók.

Hogy ez megvalósulhasson, kérjük az Ön támogatását, szavazatok-
ban kifejezve.

!!! Ne feledje, az ország bármely pontján élő, regisztrált örmény
vagy magyarörmény választópolgár eldöntheti az Országos Örmény

Önkormányzat összetételét és ezzel a magyarörmények sorsát. !!!
Olyan kerületekben, ahol több jelölőszervezet képviselőjelöltjeivel is találkozik  
a szavazólapon,(I.,III.,VIII.,XI.,XIII.,XV.,XVI.ker.)kérjük,válasszaazErdélyi

ÖrményGyökerekKulturálisEgyesület(EÖGYKE)jelöltjeit,válogassa ki a kistemplom 
emblémákat és minden ilyen jelöltnél tegyen x jelet. !!!MINDEN JELÖLTNÉL!!!  
Ne feledkezzen meg a listákról sem, ott is keresse a kistemplomot,vagyajelöltek
listájánakelejéndr.IssekutzSaroltanevét.Ideistegyenxjelet!Tegye ezt a fővárosi  
és az országos örmény listánál is!!!
Olyan kerületekben és városokban, ahol örmény nemzetiségi önkormányzat van, 
de az EÖGYKE nem állított jelölteket, ott is regisztrálnia és szavaznia kell. Ebben 
azesetbenÖnrebízzuk,hogyszavaz-eahelyi jelöltekre. !!! Nagyon fontos, hogy 
ezeken a helyeken a listáknál (fővárosi és országos) csak az EÖGYKE listájára 
szavazzon!!! Keresse a kistemplomot és mindenhol, oda tegye  az x-et.!!!
Azon településeken ahol nincs örmény nemzetiségi önkormányzat, ott csak orszá-
gos lista van, keresse a kistemplomot és tegyen  oda x-et.!!!
Technikai információk
Nefeledjeakitöltött szavazólapokat a lepecsételt zöld borítékba tenni és leragasztani. 
Ellenőrizze,hogyaborítékon szerepel-e , hogy „örmény”!Hanincs,jelezzeaválasz-
tásibizottsághelyidelegáltjánál,mielőttazurnábadobjaaborítékot,vagyírjará,hogy
ÖRMÉNY!
A nemzetiségi szavazás ugyanakkor és ugyanabban a választóhelységben történik, 
aholapolgármesterekválasztása,ígynemkellmáshovamennie.Kérjeanemzetiségi
választásilistákatésaborítékokatis.
Ha Önnek problémát okoz a választóhely megközelítése, kérjen mozgóurnát, 
nevesszenelegyetlenörményszavazatsem.Aszavazásnapjánaszavazatszámláló
bizottságkéttagjafelkeresiÖntlakóhelyénvagyazÖnáltalmegadottmáscímen
(pl.kórházban),annakérdekében,hogyszavazatátamozgóurnábadobjabe.
A szavazással kapcsolatos minden információt megtalál a www.valasztas.hu honlapon.
      dr. Issekutz Sarolta 
    ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület

elnöke

Tájékoztatás a regisztrációról:Interneteslépések,levélben,
HaÖnmagyarországilakcímmelrendelkezőmagyarállampolgárésaMagyarországon
honosörménynemzetiségheztartozik,kérheti,hogyaközpontinévjegyzékbenkerüljön
feltüntetésreanemzetiségheztartozása, ígyrésztvehetazörménynemzetiségönkor-
mányzativálasztásán.
AkérelembenfeltüntetettszemélyesadatainakmegkellegyezniükazÖnlakcímkártyá-
jánfeltüntetettadatokkal,ellenkezőesetbenahelyiválasztásiirodaakérelmetelutasítja.
AnemzetiségiszavazásnemérintiazÖnhelyiönkormányzativálasztásilehetőségeit.
Bármikorkérhetinemzetiségihovatartozásánaktörlését.
A regisztrációnak 2019. szeptember 27-én 16 óráig meg kell történnie, vagyis addig 
be kell érkezzen a regisztrációs kérelem a települési  Választási Irodába papírala-
pon, vagy a www.valasztas.hu/nemzetiségek honlapon keresztül.


