
Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. november–decemberErdélyi Örmény Gyökerek2019. november–december

76

AzEÖGYKEtöbbköröstárgyalásokat
folytatott mindkét másik jelölőszerve-
zettel. A tárgyalások során mindvégig
ragaszkodott a Nyilatkozatban foglal-
takhoz,pl.ahhoz,hogynelegyenkizárt
fél, valamint ahhoz, hogyne egyesülés,
hanem békés, párhuzamos működés le-
gyen.Végülaszándékainknakmegfelelő
megállapodásazEÖGYKEésaÖrmény
KulturálisKözpontközöttszületettmeg,
így13mandátummalstabilOÖÖalakul-
hatott.
AzEÖGYKE-nekmég soha nem volt

ilyenlehetőségea25évalatt,ezértremél-
jük,sikeresentudunkélniezzelalehető-
séggel.
Mielőtt valaki is azt hinné, hogy most

már teljes egység alakult ki a magyaror-
szágiörménységenbelül, felkellhívnom
afigyelmet,hogyaNyilatkozatbancélként
az szerepel, hogy a különböző helyről és

különböző időben érkezett örmény kö-
zösségekegymástelismerik,nembántják, 
a pénzeket arányosan megosztják és bé-
késen, törvénytisztelően élnek egymással
párhuzamosan.EzaztjelentiazEÖGYKE
számára,hogyegyenlőrangraemelkedik
a többi szervezetekkel országos szinten. 
AzOÖÖalapítazEÖGYKEszámáraisegy
sajátköltségvetéssel ésarculattal rendel-
kezőkulturálisintézményt,amelyhasonló
forrásokkalrendelkezik,mintazÖrmény
Kulturális Központ. Lesz állandó helye 
amagyarörménykulturálisrendezvények-
nek, kiállításoknak, szellemi műhelyek-
nek, stb. Tudunk nagyobb költségvetésű
látványosrendezvényeketisszervezniés
jobban meg tudunk jelenni a médiában
is.Deezekalehetőségekmostmégcsak
megnyílni látszanak, azokért még sokat
kelldolgozzunkmindannyiunknak.

B.J.

Elnöki tájékoztató a képviselőknek
az OÖÖ alakuló ülés napján, délután:

Ma délelőtt 11 órakormegalakult azOr-
szágosÖrményÖnkormányzatazV.kerü-
letiPolgármesteriHivataltanácstermében. 
Röviden azt tudommondani, hogy a vá-
lasztásokutánkialakulthelyzetbenazör-
ményközösség,köztükamagyarörmények
számáraisalehetőlegjobbmegoldásszü-
letett.AzEÖGYKEáltalkidolgozottKö-
zösÖrményCélokNyilatkozatábanfoglalt
elveknek megfelelően nagykoalíció jött
létre,előrevetítveakövetkezőötévnyu-
godtországosirányítást.
A nagykoalíció azt jelentette, hogy

azEÖGYKE6képviselőjeésazÖrmény
Kulturális és InformációsKözpont Egye-
sület 7 képviselői megállapodott abban,
hogyváltoztatnikellakorábbiműködésen,

ellenségeskedésenésabékésegymásmel-
lett élést választotta. Abban is megálla-
podtak,hogyerőséstörvényesenműködő
irodát állítanak fel, biztosítva jövőben 
a törvényszerűséget. Országos elnök-
nek Akopján  Nikogosz ÖKIKE képvi-
selőt, általános alelnöknek Dr. Issekutz 
Ákost választották, kettős aláírási köte-
lezettséggel. A testület minden további
döntést elnapolt, az SZMSZ, a Bizott-
ságok, a fizetések, stb. kérdéseket egy
következő ülésre halasztotta. A halasz-
tás indoka az volt, hogy e tárgyaláso-
kat meg kell előzze az önkormányzati
iroda, a dokumentumok átadása-átvé-
tele, mert csak azok ismeretében foly-
tatható érdemi munka. Egyetlen döntés 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
és az Armenia Népe Kulturális Egyesület OS közleménye

 Budapest, 2019. november 6., szerda (OS)

ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
Tájékoztatjuk az örmény közösséget, hogy 2019.11.05-énmegalakult azOrszágos

ÖrményÖnkormányzat. Az alakulóülésennagykoalíciósmegállapodás jött létre az
ÖrményKulturálisésInformációsKözpontEgyesületésazErdélyiÖrményGyökerek
KulturálisEgyesületképviselőcsoportjaiközött.
EmegállapodásazEÖGYKEáltalkidolgozottKözösÖrményCélokNyilatkozatában

foglaltelvekmenténjöttlétre.AképviselőknagytöbbséggelmegválasztottákAkopján
Nikogoszt(ÖKIKE)országoselnöknek,dr.IssekutzÁkost(EÖGYKE)általánosalel-
nöknek.
Ez a nagykoalíciósmegoldás az örmény nemzetiségen belüli több évtizedes belső

konfliktusnakvethetvéget,mertafelekabékésegymásmellettélésszellemébenkíván-
jákfolytatnimunkájukat.
RészletekazEÖGYKEésazÖKIKEmindenképviselőjeáltalvállaltnyilatkozat1.,4.

és8.pontjából(www.magyarormeny.hu):
Azegyesörményközösségeknek jogukvansajátelképzeléseikszerintmegélniör-

ményidentitásukat,vallásukatésápolnihagyományaikatazanyanyelvűségükszerint,
magyar,vagyörménynyelven.
Azegyesörménygyökerűközösségekésegyénekkötelesekbékésenegymásmellett

élni,nembánthatják,sértegethetikegymást.Tiszteletbentartjákamásközösségekmúlt-
ját,hagyományait,hitéletét,kulturális-ésszellemiörökségétéstulajdonát.
Mindenmegválasztottörménynemzetiségiönkormányzatiképviselőlegyenminden,

azörménynemzetiségheztartozómagánszemély,vagyközösségelhivatottképviselője.

Kiadó:
ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület
ArméniaNépeKulturálisEgyesület

született még, a nemzetiségi pályázatok
elbírálásához az OÖÖ delegált kijelö-
lése.Amegállapodásértelmébena jövő-
ben két delegált fogja képviselni az ör- 
ményeket. A magyarörmények pályá-
zatai elbírálásánál dr. Issekutz Sarolta,
az örményörmények pályázatai elbírá-
lásánál Avanesián Alex lesz a jövőben 
azOÖÖdelegált.

dr. Issekutz Sarolta
Alakuló ülésen, oldalt dr. Issekutz Sarolta

és Avanesian Alex
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Bálint Eszter                       
Nyugdíjba vonul Jakubinyi György gyulafehér-
vári érsek, novemberben nevezik ki az utódját

Várhatóan november közepén nevezi ki
Ferenc pápaagyulafehérvárirómaikatoli-
kusérsekségújvezetőjét,miutánJakubinyi 
Györgyérsekanyugdíjazásátkérte.Nyug-
díjba vonul a Csíkszeredában szolgáló 
Tamás József segédpüspök is.Potyó Fe-
rencpápaiprelátus,általánoshelynökhét-
főn megerősítette a Krónika értesülését,

miszerint nyugdíjazását kérte Jakubinyi
György, a Gyulafehérvári Főegyházme-
gyeérseke.Mintrészletezte,bárafőpász-
tor75éveskoráig,tehátmégegyévigirá-
nyíthatná a főegyházmegyét, betegségre
hivatkozva kérte a nyugdíjazását, és Fe-
renc pápa várhatóan november közepén
nevezikiutódját.JakubinyiGyörgyaddig
ellátjaafőpásztoriteendőket.AKrónika
értesülései szerint többen is esélyesek 
azérsekitisztségbetöltésére.Úgytudjuk,
Böcskei László nagyváradimegyéspüs-
pök,Schönberger Jenőszatmáripüspök,
Kovács Gergely okleveles posztulátor, 
Szénégető István-Barnabás plébános,  

a főegyházmegyei családpasztorációs
iroda vezetője, valamint Kerekes László 
szentszéki tanácsos neve is felmerült
Jakubinyi György lehetséges utódjaként.
PotyóFerencnemkívántasemmegerősí-
teni, semcáfolni értesüléseinket.Az álta-
lánoshelynökmindösszeannyitmondott,
soknévfelmerült,apápaidöntéselőttin-

formációkatgyűjtenekatisztség
potenciális várományosairól,
széles körű konzultáció zajlik,
tehát„nemderültégbőlvillám-
csapásként születik a döntés”.
Potyó Ferenctől ugyanakkor
megtudtuk azt is, hogy aCsík-
szeredában szolgáló Tamás
József segédpüspök is kérte 
a nyugdíjazását, ő idén nov-
emberben betölti 75. életévét. 
„Az ő utódját viszont nem ne-
vezikiapápa”–mondtakérdé-
sünkre a pápai prelátus, hanem

a leendő érseknek előbb meg kell majd
indokolnia,hogymiértvanszükségsegéd-
püspökre a gyulafehérvári főegyházme-
gyében.AmúgyTamásJózsefnyugdíjazott
püspökkéntszámosfőpásztorifeladatot is
elláthat, például bérmáltathat – mutatott
ráPotyóFerenc,akiegyúttalarraiskitért,
hogyőmagaisnyugdíjas,detovábbdol-
gozik.„Papvagymindörökké”–jegyezte
megazérsekihelynök.

Jakubinyi György Miklós gyulafehér-
vári érsek, a romániai örmény katolikus
ordináriátus apostoli kormányzója 1946.
február13-ánszületettMáramarosszigeten,

1969. április 13-án szentelte pappáMár-
ton Áron püspök Gyulafehérváron, ahol
1963–1969. között a tanulmányait vé-
gezte. 1970–1972. között a Gregoriana
PápaiEgyetemen tanult,1972–1974.kö-
zött a Pápai Biblikus Intézet (Pontificio
Istituto Biblico) elnevezésű pápai felső-
fokú oktatási intézetben tanult tovább,
majd1978-banBudapestendoktorált.

Tamás József segédpüspök 1944. nov-
ember 12-én született a Hargita megyei

Felavatták Czetz János 1848-as
honvédparancsnok lovasszobrát Óbudán

Katonai tiszteletadásmellettfelavattákCzetz Jánosnak,az1848–49-esforradalomés
szabadságharchonvédtábornokánaklovasszobrátpéntekenBudapestIII.kerületében,
ezzelátadtákaLékaibíborostéri1948–49-esemlékparkot.

Madéfalván. 1968. április 21-én, Gyu-
lafehérváron szentelték pappá, miután
a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben
(SeminariumIncarnataeSapientiae–SIS)
elvégezte teológiai tanulmányait. Szol-
gálatihelyeacsíkszeredaiSegédpüspöki
Hivatal.

(Ezt a cikket a Krónikáról másolták: 
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/
nyugdijba-megy-jakubinyi-gyorgy-ersek-
novemberben-nevezik-ki-az-utodjat)

2019. október 07.

  




