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Nemzetiségi választások 2014 őszén
Felkérjük az örmény gyökerű magyarokat szerte az országban, hogy 2014. április máso-
dik felétől kérjék felvételüket a Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás-
ba vételi kérelem kitöltésével (2014. elején mindenki részére postai úton megküldték) 
és eljuttatásával a helyi választási irodába, vagy interneten a www.valasztas.hu honla-
pon keresztül. A személyi adatok pontos kitöltése után az örmény kockába X jelet téve 
kérjék a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt. Ne felejtsék el a kérelmet keltezéssel 
és aláírással ellátni. 

Ne feledjék, hogy az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 17 évi harca ered-
ményeként a 2011. évi új nemzetiségi törvény végre elismerte a hazai örménység magyar 
anyanyelvűségét is. Ezután nem érhet többé vád bennünket, hogy magyarul ápoljuk ör-
mény gyökereinket. A hazai történelmi örménység összefogással végre a valódi számsze-
rűségét is meg tudja mutatni. Bárhol éljenek magyarörmények az országban, akik regiszt-
ráltatták magukat és az őszi választásokon szavaznak is az EÖGYKE országos listájára 
(a fővárosban a fővárosi listára is), azok be tudják juttatni közvetlen választással az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület országos listáján szereplő képviselőket az Or-
szágos Örmény Önkormányzatba, a fővárosban pedig a Fővárosi Örmény Önkormányzat-
ba is. Ezzel elérhetővé válik, hogy végre a magyarörménység tudja kezébe venni országos 
szinten az örmény kultúra és hagyományok ápolásának feladatát.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
dr. Issekutz Sarolta, elnök

Koszorúzás
a nemzeti 
ünnepen 1848–49-re emlékeztek az Orlay utcában

  

Díjazottjaink
Március 14-én Kossuth díjat kapott Kobzos Kiss Tamás Liszt Ferenc-díjas előadómű-
vész, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója, népzenetanár, az MMA rendes tagja „egye-
dülálló előadóművészi pályája, népzenei oktatómunkája, valamint a magyar népzene 
hazai és külföldi népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként”.

*
Áder János Köztársasági Elnök Gudenus János József genealógus részére 
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta „fáradhatatlan, nem-
zetközileg is jelentős genealógiai és történeti kutatómunkája, kiemelkedő 
életműve elismeréseként”, melyet ünnepélyes keretek között 2014. már-
cius 15-én adtak át a Művészetek Palotájában.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak.

Voith Ági
Jászai Mari-díjas, érdemes művész az ünnepelt

Nemrég a Fővárosi Örmény Klub sztárvendége volt. A zsúfolásig megtelt Bartók terem közön-
sége megborzongató titkokat tudott meg ̓ 56-ról, az örmény Voith Lajos apáról, a szamosújvári 
nagymama fölséges töltött-káposztájáról, és egy nagy színésznő hétköznapjairól.

A Jamaicai trombitás vulkánként tört fel a mi ÁGINK, „Kaktuszunk”zsigereiből, a 
parkett is szikrázott dobbantásától. És mi, magyar-örmények nem akartuk Őt elenged-
ni! Vissza-vissza!!!

A találkozás élménye ma is eleven. Nagy öröm számunkra, hogy színpadon láthat-
juk, köszönthetjük a kerek születésnap  alkalmából, (amelyben szerepel a 7-es szám is).

Sok boldogságot, sok sikert kívánunk!
A magyarörmény közösség 

A Budapest Fővá-
ros II. kerületi Ör-
mény Önkormány-
zat képviselő tes-
tülete, dr. Issekutz 
Sarolta, Bacsó Zol-
tán és Zakariás An-
tal Dirán főhajtása 
az 1848–49-es for-
radalom és szabad-
ságharc Gábor Áron 
emlékműve előtt Az Orlay utcai örmény katolikus templom falán lévő emléktábla és a koszorúzók


