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Tisztelt Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek Olvasó!
Azelmúltciklusoksoránkialakultáldat-
lanállapotonszeretneazErdélyiÖrmény
GyökerekKulturálisEgyesületfelülemel-
kedniésolyanmegoldástjavasolni,amely
a problémákat alapjaiban oldhatja meg
az örmény közösségen belül a tartós,
békésegymásmellettélésérdekében.
Előreszeretnémbocsátani,hogyakövet-

kezőkben csakproblémákról írok és nem
beszélekaszépésjódolgokról.Eznemazt
jelenti,hogyazörményközösségben,akár
magyarörményakárörmény-örményolda-
lonnemtörténiksemmijó,hogycsakbaj
ésproblémavan.Mindenmérlegelésnél-
külmindkétoldalonvoltakszépésemlé-
kezetesrendezvények,vanközösségiélet,
könyvkiadásoktörténnek,kiállításoknyíl-
nak, stb. Célom az új választói kiegyezési 
mozgalomelindításávalaz,hogyaMagyar
Állam nemzetiségeknek biztosított lehe-
tőségeivelazörményekneksokkaljobban
kellenegazdálkodniésélni:szélesebbkör-
ben,igazságosabban,tisztességesebbenés
hatékonyabban felhasználva a forrásokat, 
valamintmegkell szüntetniazajt, amely
azörményekkörülhallatszik.

A legfontosabbnak
tartott problémák

Amiket most problémaként fogok felso-
rolni,azokkétszóvalisleírhatóklennének:
törvénytelen működés.Atörvényugyanis
nemengedimegsemakirekesztést,sema
személyek közösségei megkülönbözteté-
sét,semarasszistarágalmazást,semazt,
hogy valaki megkérdőjelezze másvalaki
valamilyennemzetiséghezvalótartozását.
Atörvényegyenlőfeltételeket,képvisele-
tetésjogokatbiztosítmindenkiszámára.
A törvény előírja a tiszta és átlátható

gazdálkodást,azelszámolásikötelezett-
ségeket,stb.Nemkellenemástcsinálni,
minttörvényesenműködni.
AzÁllamésakülönbözőfelügyeletiin-

tézményeivalamilyenokmiatttúlságosan
is távol tartják magukat a nemzetiségek
belügyeitől. Ez jó is lehetne, de sajnos 
az örmények esetében az önkormányza-
tiságszabadságaazelmúltciklusokalatt
az Országos Örmény Önkormányzatnál
jól meghatározott érdekcsoport gátlásta-
lanságának elszabadulásához vezetett.
Szabadon, saját hatalmi és választási 
érdekeik miatt megosztják és manipulál-
ják az örmény nemzetiséget, kihasználva 
annak sokszínűségét(történelmi,eredet,
nyelv,vallás,kulturálisidentitás,stb.).

Idézni szeretnék országos elnökünk 
2014. nov. 7-én tartott alakuló ülésen el-
mondott székfoglaló beszédéből, amely-
ben a Magyarországon közel 400 éve itt 
élő, többséget képező történelmi örmény-
ség képviselőiről nyilatkozott: 

„Én nem vagyok nektek az elnökötök, ti 
gyakorlatilag egy olyan társaság vagytok, 
egy historizáló társaság, akinek eseten-
ként, esetenként vannak örmény felmenői, 
örmény származású felmenői, de ti maga-
tok nem vagytok örmény származásúak, 
senki, akit én örményt ismerek, beleérve 
az anyaországot is, vagy diaszpórát, ben-
neteket örménynek nem tekint, sehol, nem 
véletlenül nem is tudtok képviselni örmény 
értékeket, legyen az nyelvi, kulturális, 
tárgyi érték, semmi, semmi”.

Szabadon, saját hatalmi és választási 
érdekeiknek megfelelően bántak a pén-
zekkel, jutalmaztak, vagy büntettek. 
Fontosságisorrend:elsőhelyenazelnök
éselnökhelyetteseiérdekeltségiköre,má-
sodikhelyensajátválasztóiéstámogatói

bázisuk, harmadik helyen a kisemmizet-
tek, az ellenzék (magyarörmények) és
akineknincsországosképviselete.
Etörvénytelenésetikátlanműködésel-

lenhiábatiltakoztunk,atörvényesfelügye-
letlényegébentöbbciklusonkeresztülnem
tettsemmit,hogyezahelyzetmegszűnjön.
Pedigeznemlehetcsakazörménynemze-
tiségbelügye,hanemamagyarállampol-
gárok ügye is, akiknek adóiból finanszí-
rozott nemzetiségi önkormányzat vezetői
sajátérdekükbenhasználjákfelaközpénzt.
Azigazságosabbéstörvényesebbműködés
érdekében tett saját kezdeményezéseinket
egyszerűenlesöpörték.
Ha ők visszajutnak a hatalomba, nem

látok esélyt a törvényes működés hely-
reállítására. Biztonságra kell törekedni,
olyan megoldást kell választani, amely
akkor isműködik, ha ők nyernek.Meg-
oldási javaslatom: az örmény nemze-
tiségnek a saját belső békéje és jó hí-
rének visszaszerzése érdekében saját 
belső kontrollját, etikai szabályozását 
kell kiépíteni, megerősíteni. Ez több 
lépcsős, amelynek első fontos lépcsője 
a megfelelő képviselők megtalálása. Ja-
vaslatom a választópolgárok segítségé-
vel működőképes. 

A modell lényege, hogy nem képvise-
lőket választunk, akik majd azt csinál-
nak, amit akarnak, hanem a megha-
tározó kérdésekben a választók előre 
kiegyeznek és programot állítanak ösz-
sze, majd ahhoz választanak képviselő-
jelölteket, akik vállalják azt megvalósí-
tani. Ezt kell megtenni minden oldalon.

A közös érdekek, célok
A legfontosabbnak azt tartottam, hogy 
elejétkellvennimindenolyandolognak,
amely eszköze lehet amanipulatívmeg-
oszthatóságnak.Ezcsakúgyoldhatómeg,

haanemzetiségihovatartozástésakultúra
egyes ágait egyenjogúsítjuk, illetve az
egyenjogúságotmindaválasztópolgárok,
mind a képviselők elfogadják. Súlyponti
helyrekerültehátannakkimondása,hogy
azörményközösségmindentagjaamaga
kultúrájával egyenjogú, egyenrangú, egy-
formántámogatandó.
Régi és súlyos anomáliának tartom,

hogybármelyválasztási eredményesetén
a teljes hazai örmény közösségnek közel
50%-a un. „választási vesztes”. Nem en-
gedheti meg egyetlen nemzetiség sem,
hogy tagjainak közel 50%-a perifériára
kerüljön.Különösenveszélyesezazörmé-
nyeknél, akik nem tömbi közösségekben
élnek,hanemszétszórtdiaszpórában,ahol
különösennagyaz„elkallódás”veszélye.
Végülajóhírnévvisszaállításaügyében

érvénytkellszerezniatisztaésátlátható,
tervezésnek, elosztásnak és gazdálko-
dásnak.Erremaegyetlen lehetőséget ta-
láltam, a nyilvánosság közüggyé tételét,
amelyrecsakazinternet,illetveahonlap
szolgálhat.A teljesnyilvánosságérdeké-
benvannakmásjavítanivalókis,pl.meg
kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy
egyetlen határozattal a kulturális pénze-
ket átteszik egy saját szervezetbe, ahol
apénzekfelhasználásaláthatatlannáválik
aközösségrészére.
Többmint25évestapasztalattal,akulcs-

problémákat elemezve tettem javaslatot azok 
kiküszöbölésére és kidolgoztuk aKÖZÖS
ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATA-t. 
Anyilatkozatbanszereplőkönkívül termé-
szetesen még sok mindent lehetne szabá-
lyozni,deúgygondoltam,haanagyokmeg-
oldódnak,akkorakicsikmármennifognak.

(Anyilatkozat teljesszövegemellékelve, il-
letvemegtekinthető awww.magyarormeny.hu
ésawww.fovarosiormeny.huhonlapokon):
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Azt szeretném, hogy a 2019 évi örmény 
nemzetiségi választás ne arról szóljon, 
hogy kivel, ki ellen, milyen anyagi és tiszt-
ségi posztok és érdekek mentén szövetke-
zik, hanem arról, hogyan tudjuk megva-
lósítani közös céljainkat a szebb és jobb 
jövő érdekében, hogy kit bízunk meg az 
örmény közösség szolgálatával, aki nyi-
latkozatban, nyilvánosan vállalja a közös 
értékeket. Ennek érdekében kérjük az 
örmény képviselőjelöltektől a nyilatkozat 
tartalmának elfogadását és aláírását. Ezt 
követően nyilvánossá tesszük ezen képvi-
selők névsorát.

A választóknak módjuk lesz mérle-
gelni, kire adja le szavazatát. Bízom  
a választókban, hogy csak olyan jelöl-
tekre szavaznak, akik nyilvánosan vál-
lalják a KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK 
NYILATKOZATban foglaltakat, és hogy 
annak szellemében fognak szolgálni.
Elkellfelejteniazokatamegállapodáso-

kat,amelyeket2-3emberkötöttegykávé-
ház teraszán. Ezt a megállapodást minden 
képviselő több ezer választópolgárral 
köti és neki tartozik elszámolással.

Én nem legyőzni szeretnék bárkit is, 
csak azt szeretném elérni, hogy tűnjön el 
a megosztottság, a gyűlölet, a kirekesztés 
és a kapzsiság önkormányzata. Ehhez vi-
szont nem kell más, mint hogy minden ol-
dalon a választópolgárok legyenek résen.

 
Az EÖGYKE álláspontja

a Nyilatkozattal kapcsolatban: 
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturális
Egyesület csak olyan képviselőjelölteket
indíta2019éviörménynemzetiségivá-
lasztásokon, akik elfogadják a KÖZÖS
ÖRMÉNYCÉLOKNYILATKOZATban
foglaltakatésnyilvánosanvállalják,hogy
annakszellemébenfognakszolgálni,akár

ahelyi-,akáraFővárosi-,akárazOrszá-
gos Örmény Önkormányzatban kapnak
választóibizalmat.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kul-

turális Egyesület az elmúlt ciklusokhoz
hasonlóan csak önállóan állít és indít
képviselőjelölteket, nem köt választási
megállapodástközösjelöltállításrasenki-
vel, de vállalja, hogy a választások után 
a vegyes önkormányzatokban együttmű-
ködikbármelyjelölőszervezetazonképvi-
selőivel,akikszinténvállaltákaKÖZÖS
ÖRMÉNYCÉLOKNYILATKOZATban
megfogalmazott értékeket.

Mit kérünk az Olvasótól?
Kérjük, gondosan olvassa át a KÖZÖS 
ÖRMÉNYCÉLOKNYILATKOZATÁT, 
További segítséget talál www.magyar-
ormeny.hu honlapunkon, ha azÖrmény
nemzetiségiválasztások2019-raklikkel.
Összeállítottam néhány AJÁNLÁST,
célszerűelolvasni.

Ha egyetért az örmény választói ki-
egyezési mozgalommal és elfogadja 
a Nyilatkozatot, akkor Ön is részese le-
het e megbékélést célzó mozgalomnak,
ha jelen levelemet továbbítja ismerősei-
nek,barátainak,megkérveőkistovábbít-
sák minél szélesebb körben. Ne feledje, 
az örmény-örménymegbékélés csak ak-
kor jöhet létre,haezaz információeljut
mindenvárosba, falubamindenörmény-
hez,örménygyökerűmagyarörményhez,
örmény-örményhez.

Ha egyetért az örmény választói ki-
egyezési mozgalommal és elfogadja 
a Nyilatkozatot és ezzel kapcsolatban
nyilvánossá tehető véleménye, gondo-
lata van, akkor kérjük, fogalmazza meg 
ésküldjeelneveéscíme feltüntetésével
a magyar.ormeny@t-online.hu E-mail

címünkre,mertnyitniszeretnénkegyro-
vatotazolvasóivéleményekről.
Kérjük, folyamatosan figyeljewww.ma-

gyarormeny.huésawww.fovarosiormeny.

hu a honlapokat, amelyek a választásokkal 
kapcsolatbanfrissülnifognak.

dr.IssekutzSaroltaelnök
ErdélyiÖrményGyökerekK.E.

Részletek az Országgyűlés Mentelmi bizottságának H/6859 számú országgyűlési 
határozati javaslat kezdeményezéséből, amelyet a Parlament 174 igen szavazattal 
egyhangúan elfogadott. 29/2019. (VII. 12.) OGY határozata

AzindítványszerintaFővárosiFőügyészhelyettesazNF.12560/20114/78-Lszámú
vádiratábandr.SerkisianSzevánSimonellen13rendbeli,háromesetbentárstettesként,
tízesetbenbűnsegédkéntelkövetett,aBtk.350.§(1)bekezdése)pontjaszerintminő-
sülőválasztásrendjeellenibűntettmiattemeltvádat.

Abüntetőügyvádlottai-köztükdr.SerkisianSzevánSimonnemzetiségiszószóló-el-
határozták,hogya2014.október12.napjántartott,azörménynemzetiségiönkormány-
zatiképviselőiválasztásontörténőinduláséssaját jelölőszervezetükáltalaszavazás
megnyeréseérdekébenrávesznekavalóságbannemörménynemzetiségű,hajléktalan
életmódotfolytatószemélyeket,hogyvalótlanulvalljákmagukatörménynemzetiségű-
nekésregisztráljanakazörménynemzetiséginévjegyzékbe,ezáltalabbanhamisada-
tokattüntessenekfel,továbbáadjanakajánlástrészükre,valamintanyagijuttatásértis
szavazzanakazArmeniaNépeKulturálisEgyesület,aKILIKIAKulturálisEgyesületés
azÖrményIfjúságiEgyesületkoalíciójánakjelöltjeire.

AMentelmibizottságazügyeta2019.július12-iülésénmegtárgyalta.
Dr. Serkisian Szeván Simon az ülésen megjelent és az üggyel kapcsolatban előadta, 

hogy ő csupán tanúja volt az ügy tárgyát képező cselekménynek, és nem elkövetője.
Parlament.hu honlapról

MagyarKözlöny2019évi122szám
AzOrszággyűlés29/2019.(VII.12.)OGYhatározataDr.SerkisianSzevánSimonnem-
zetiségiszószólómentelmiügyében
AzOrszággyűlésdr.SerkisianSzevánSimonnemzetiségi szószólómentelmi jogát 

aFővárosiTörvényszék18.B.204/2019/81.számúátiratávalérintettügybenfelfüggeszti.

Az örmény szószólóimentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos híradások gyakran
csakúgykommentáljákazügyet,mintörményválasztásicsalásiügy.AzErdélyiÖr-
ményGyökerekK.E.elhatárolódikazügytől,mertmintahatározatpontosindoklásában
szerepel,azügyérintettjeiazArmeniaNépeKulturálisEgyesület,aKILIKIAKulturális
EgyesületésazÖrményIfjúságiEgyesületkoalíciójánakjelöltjei.AzEÖGYKEtovább
folytatjatörvényesműködését.

dr. Issekutz Sarolta elnök

  






