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Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület képviselőiből 
alakult önkormányzatok:

Budapest I. kerület 
Elnök:Várady MáriaTel.:20-911-3162,e-mail:varadyma60@gmail.com 
Képviselők:SasváriMerzaKrisztina,dr.IssekutzÁkos

Budapest II. kerület 
Elnök: dr. Issekutz SaroltaTel.:201-1011,e-mail:magyar.ormeny@t-online.hu  
Képviselők:BacsóZoltán,VereckeiCsaba

Budapest VIII. kerület 
Elnök:Esztergály Zsófia ZitaTel.:70-409-8888,e-mail:esztergaly.zsofia@gmail.com  
Képviselők:BódisAlpár,KirályZoltán

Budapest IX. kerület 
Elnök:Szenttamássy KatalinTel.:30-378-9470,e-mail:szenttamassy@t-online.hu 
Képviselők:BaloghRéka,KirályGyörgy

Budapest XI. kerület
Elnök:Marosváry IstvánTel.:20-414-2489,marosvary@t-online.hu  
Képviselők: dr. Czárán István, Kirkósa Péter, dr. Forgács Barnabás, Keszi-Harmath
Enikő

Budapest XII. kerület 
Elnök:Hegedüs AnnamáriaTel.:30-222-7437,e-mail:ormeny12@freemail.hu  
Képviselők:DávidMártonÁron,FabókDávid

Budapest XIII. kerület
Képviselő:Kabdebó JánosTel.:20-434-2633,e-mail:kabdebo.janos@upcmail.hu 

Budapest XIV. kerület 
Elnök:Zárugné Tancsin KatalinTel.:30-971-3820,e-mail: zarugian@gmail.com 
Képviselők:HeimPál,SzongothGábor,BulbukEvaMariana,VargaFerencné

Budapest XV. kerület 
Elnök:Nuridsány Zoltánné Tel.:30-241-8874,e-mail:ono.xv.elnok@gmail.com 
Képviselők:dr.CsernusGábor

Fővárosi Örmény Önkormányzatba bekerült képviselőink 
Elnök:Esztergály Zsófia ZitaTel.:70-409-8888,e-mail:elnok@fovarosiormeny.hu  
Elnökhelyettes:dr. Székely András BertalanTel:20-943-7800

Képviselők:KirkósaPéter
Cím:1054Budapest,Akadémiautca1.I.emelet179-180.Titkárságtel.:332-1791

Az Országos Örmény Önkormányzat:
Elnök: Akopján NikogoszE-mail: n.akopyan@yahoo.com
Elnökhelyettes: Dr. Issekutz Ákos,Tel.:70-451-11676,e-mail: issekutz@gmail.com  
Cím:1025Budapest,Palatinusutca4.

Országos Örmény Önkormányzatban képviselőink: 
EÖGYKEképv.csoportvezetője:dr. Czárán IstvánTel.:20-960-9244,
e-mail:czaran@gmail.com  Képviselők: dr. Issekutz Sarolta, dr. Csernus Gábor,
EsztergályZsófiaZita, Dávid Márton Áron

Amostaniválasztásoknakakorábbiévek
gyakorlatátóleltérőstratégiávalfutottunk
neki.Aztgondoltuk,haaszavazatoktekin-
tetébenvesztünk,azörményközösségnek
akkorisnyerniekell,méghozzávisszakell
nyerni az örmények jóhírét, a nyugodt,
törvényes és kiegyensúlyozott működést.
Kidolgoztuk és meghirdettük a „Közös
ÖrményCélokNyilatkozatát”ésreméltük,
hogy a választók figyelnek erre az igen
pozitív célkitűzésre.ANyilatkozat tartal-
mazzaazokatazetikaiéstörvényicélokat,
amelyek teljesülése esetén vélelmezésünk 
szerintmegszűnika25éveszavar.
Várakozásaink és reményeink igen

furcsakanyarokutánvalósultmeg.Avá-
lasztásokat megelőzően csak az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Füzetekolvasóiésszimpatizánsai,tagjai,
képviselőjelöltjei írták alá a Nyilatkoza-
tot,ígyazabbanfoglaltakmegvalósulását
aválasztásokreggeléigcsakazEÖGYKE
abszolút győzelme szavatolta. Vállalá-
sunkértelmében,haazEÖGYKEabszo-
lút többséget szerzett volna, akkor sem
kívántafolytatni„agyőztesmindentvisz

stratégiát”.A jó Isten úgy akarta, hogy
a három induló közül senki se szerezze
meg az abszolút többséget.Az országos
önkormányzati választáson azEÖGYKE
6mandátumot szerzett, azÖrményKul-
turálisKözpont(leánykorinevénArmenia
Kulturális Egyesület és azÖrmény Ifjú-
ságiEgyesület) 7, aKILIKIAKulturális
Egyesület pedig 2 mandátumot szerzett. 
A15fősOrszágosÖrményÖnkormány-
zat abszolút irányításához minimum 8
mandátumszükséges,amely1főstöbbség
–azelmúltciklus tapasztalataialapján–
igenbizonytalanműködéstprognosztizál.

Egy kis történelmi vissza- és előretekintés

Országos mandátum átadása
a Ludovika Dísztermében
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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 

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




