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Legfontosabbfeladatvoltazörmény,ma-
gyarörmény közösség összefogása, kultu-
ráliséshitéletiidentitásamegerősítéseés
megmutatása, érdekeinek képviselete itt-
hon és külföldön, információs centrum
működtetése.Ennekérdekében6pályáza-
tot adtunkbeaműködésiköltségekés a
projektektámogatására,ebbőlazEMMI-
hez5pályázatot.AFüzetek2017éviki-
adásáhozapályázatunkra255eFt (!) tá-
mogatást kaptunk, majd egy rendkívü-
li támogatási kérelmünk alapján a Füze-
tek2017-2018.május31-igtörténőkiadá-
sához2millióFttámogatáshozjutottunk,
amithálásanmegköszönünk.Atöbbipá-
lyázatikérelmünknemkapotttámogatást,
ígyazegyesület2017éviműködését,kul-
turálisprogramjaitcsakkölcsönbőltudtuk
megvalósítani.
Köszönjük közösségünk tagjai részéről

azadományokat,különösena100eFtésezt
ismeghaladóösszegűeket.Köszönetmind-
azoknak, akik fontosnak tartották, hogy a
személyijövedelemadójuk1%-át167.710
FtösszegbenazEÖGYKErészéreajánlja
fel.Köszönjükörménykerületiésfővárosi
önkormányzatainknak,hogyazegyespro-
jektek megvalósításához hozzájárultak.
Megjelentettük az Erdélyi Örmény 

Gyökerek füzetek (XXI. évf.) kéthavi-
lapot 1150 példányban, postán eljuttatva
itthonésErdélyben,valamintahonlapon
megjelentetve.Megjelent a 2017 évi év-
könyv is 100 példányban,melyek elkül-
désre kerülnek a közgyűjtemények szá-
mára. 
AFüzetekkiadásátaII.kerületiésaFe-

rencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat egy-egy lapszám teljes költsége 
viselésével támogatta, a Zuglói ÖÖ 200

EÖGYKE 2017. évi beszámoló
eFt-tal,mígaBudavári,XII.kerületi,XV.
kerületiörményönkormányzataink50-50
eFt-otadtakafüzetekkiadásához.Azer-
délyi tudósítóévesdíjátésaFüzeteker-
délyipostaköltségét300eFtösszegbena
FővárosiÖrményÖnkormányzatviselte.
A www.magyarormeny.hu honlapot

üzemeltettük, amelyen az EÖGY Füze-
tek1997-tőlolvasható;ahazaimagyarör-
ménykulturálisésörménykatolikushit-
életi programjainkat - a kerületi örmény
önkormányzatainkétis-meghirdettük.
Megrendeztük kéthavonta a Fővárosi 

Örmény Klubot (21. évf.), amelynek
műsorátváltakozvaakerületeinkrendez-
ték meg.
Kiadtuk az Erdélyi Örmény Múzeum

sorozat24.kötetét:Lázár István: A vö-
rös számum történelmiregényt,amelyet
kulturálisműsorralmutattukbe.

Kiállításokat rendeztünk az Örmény
Genocídium tiszteletére, Örmények Ma-
gyarországon (Reménység Sziget, Erdé-
lyi Gyülekezet), II. ker.Marczibányi té-
ren Húsz éves az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesület és örmény önkor-
mányzatai,kulturálisműsorral.

Egyházi búcsúkonvettünkrésztBuda-
pesten, hagyományt teremtettünk Tarka 
napcímenabúcsúkkörészervezettgyer-
mek-ésfelnőttprogramokkalazörmény
kat.hitéletfellendítésére.AFogolykivál-
tóBoldogasszony-napibúcsúcsaládiren-
dezvénye–különösenagyermekekköz-
reműködésével–idénnagyonsikeresvolt.
Erdélybenrésztvettünk:Szamosújvár,Er-
zsébetváros,Csíkszépvízbúcsúin.
21. alkalommal megrendeztük július-

banazerdélyi Barangolás őseink földjén 
(Máramaros,Bukovina,RadnaiHavasok,
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CsicsóiHargita,KeresztúrésSzékelyvar-
ság)c.programunkat,elszakítottszülőföl-
dünkésközösségeink,családjainkmeglá-
togatásacéljából.
MegrendeztükazAradi Vértanúk em-

lékműsorát  Főhajtás címmel László Zita 
és Hencz Józsefzeneszerző,aszatmárné-
metiművészek,valamintDr. Kedves Gyu-
lahadtörténészközreműködésével.
Megemlékeztünk konferenciák kere-

tében:Czetz János tábornokról, a Gulág-
Gupviüldözöttekről,keresztényüldözésről;
Részt vettünk egynapos kiránduláso-

kon az örmények nyomában: Feldebrő,
Tarnaszentmária,stb.

Örmény szakkönyveket adományoz-
tunk amegyeikönyvtáraknak.
TámogattukazArtashat Örmény Szín-

ház működését,újdarabbemutatását.
Részt vettünk kiállítás megnyitókon: 

Gyulai Líviusz, Karácsony Ernő, Pál Já-
nos(erdélyiörményművészek)

Koszorúztunk: március 15.; április
24.;október6.ésoktóber23.;CzetzJános
emléktáblakoszorúzásközösenazargen-
tin nagykövettel, aMagyar Hadtudomá-
nyiTársaságképviselőivelésaFővárosi
ÖrményÖnkormányzatelnökével;Czetz
János lovasszobránakavatásaazArgen-
tin Nagykövetségen; Dr. Lukács Béla  
(1847-1901)voltközmunka-ésközleke-
désügyi,illetvekereskedelmimin.állam-
titkár, majd kereskedelemügyi miniszter
bronzmellszobránakmegáldásaazOrlay
u-iplébánián(felelősőrzésbenaközterü-
letielhelyezésig).
Nehézévünkvolt,óriásiadóssággalzárjuk

azévet,hanemsikerültámogatástkapnunk.
Végülmegemlítem:2017. február8-án

azOrszágosÖrményÖnkormányzatkele-
tiörménycsoportja (8 fő)azErdélyiÖr-
ményFrakció7tagjamandátumánakmeg-
szűnését állapította meg azon indokkal,

hogy egy éven keresztül nem vettünk részt 
aközgyűléseken.Azindokolásigaz,csak
azthallgattákel,hogyszándékosanmeg-
akadályoztak bennünket a képviselői jo-
gaink érvényesítésében, kötelezettségeink
teljesítésében.Amandátumokmegszűné-
sétmegállapítóhatározatokellenbíróság-
hoz fordultunk, majd azAlkotmánybíró-
sághoz,amelyeljárásfolyamatbanvan.
Véletlenül éppen kirekesztésünk nap-

ján, február 8-án panaszt nyújtott be az
EÖGYKE kerületi- és fővárosi vezetése
Lázár János Miniszterelnökséget vezető
miniszterhezazOÖÖvezetéseéstörvény-
telenműködéseellen,kérvesegítségüket.
A hazai magyarörménység civil szer-

vezetei az EMMI pályázataiból 2017-
benminimálistámogatástkaptak,mígaz
OÖÖelnök-éselnökhelyettesekörmény
civilszervezeteikb.23millióFt-hozju-
tottak, így könnyen összejött ezen ci-
vil szervezetek beszámolóiban olvasható
többszázezerFtnyereség.(Internet)
Debizakodunk2018-ban,hogyaköz-

pénzek felhasználását,azOÖÖműködé-
sét,mandátumunkvisszaállításátazilleté-
kesektörvényesmederbesegítik.

dr. Issekutz Sarolta elnök (2017. 12. 21.)

Dr. Lukács Béla


