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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 
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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




