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dr. Isskekutz Sarolta
értékel a klubban

Száztíz évvel ezelőtt azt írta 
dr Bányay Elemér (Zuboly) író, 
hogy Magyarországon és Er-
délyben a magyarörmények lé-
lekszáma kb. 30 ezer főre tehető.

Az 1940. március 22-én 
megjelent Nagy-Budapest új-
ságban – név- és foglalkozás 
megjelöléssel – 362 Budapes-
ten élő örmény személyt sorol-
nak fel, akik mögött ott van a családjuk is.

2011-ben a népszámlálás alkalmával ha-
zánkban 3.571 fő vallotta magát magyar-
örménynek-örménynek (valamely, – nem 
teljesen egyértelmű – kérdésre válaszul), 
melyből a fővárosban 1.530 fő, vidéken 
2.041 fő. 

Országos viszonylatban Bp. II. kerüle-
tében vallották magukat a legtöbben ör-
ménynek-magyarörménynek, 160 fő.

A sok bizonytalanság ellenére (kik is 
a magyarörmények) fontos tudni, hogy 
egyesületünk immár közel 20 éve próbál 
tiszta képet tölteni a fejekbe, amelynek 
legfőbb eszköze az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Füzetek. A Füzeteket Budapesten 
408 egyéni címre, vidéken 127 címre jut-
tatjuk el minden hónapban, ezt egészíti ki a 
protokoll címzettek és a közgyűjtemények 
tájékoztatása. Erdélyben 450 helyre küld-
jük, címlistánk alapján. Interneten kb. 300 
e-mail címre juttatjuk el a Füzetek megje-
lenéséről és a friss közlendőkről szóló le-
veleinket. 

Minden címzettnek küldött Füzetek több 
olvasót feltételez, a családtagokat, roko-
ni kört is számításba véve, mint ahogy az 
erdélyi olvasóink is visszaigazolják, hogy 
továbbadják olvasásra a Füzeteket. En-
nek alapján feltételeztük, hogy legalább 
2500–3000-en pontosan kell ismerjék 

a magyarörmény kulturális éle-
tet és annak problémáit.

Az október 12-i nemzetiségi 
választásokkal kapcsolatos ké-
réseinket és felhívásainkat (ör-
mény nemzetiségi regisztráci-
óra és az október 12-i szava-
zásra vonatkozóan) hónapokon 
keresztül Magyarországon kb. 
550 címre juttattuk el az Erdé-

lyi Örmény Gyökerek Füzetek havonta tör-
ténő megküldésével, amelyhez hozzáadan-
dó a további saját címlistánkon és az erdélyi 
örmény nevek ismeretében a telefonkönyv 
alapján megkeresett, feltehetőleg örmény 
identitású személyeknek küldött levelünk, 
benne az Erdélyi Örmény Gyökerek Füze-
tek színes Választási különszáma és mel-
lékletei. Ez összesen közel négyezer pél-
dányban került el a címzettekhez a válasz-
tási kampány során.

A 2014. szeptember 26-ig örmény nem-
zetiségiként történt regisztráltak száma or-
szágosan 2.399 fő volt, ebből Budapesten 
1.375 fő, vidéken pedig 1.024 fő.

2014. október 12-én az örmény nemzeti-
ségi választásokon összesen 1.477 fő jelent 
meg, érvényes szavazat 1.408 volt, melyből 
894 fő Budapesten szavazott – érvényes 
szavazat 836 volt, vidéken 586 fő jelent 
meg – ebből érvényes szavazat 572 volt.

Ezek a számok igen elkeserítőek.
Az okok száma végtelen.
Féltek a regisztrációtól, mint általában 

minden nyilvántartásba vételtől. A legfur-
csább válasz az volt, inkább fizetek dupla 
tagdíjat, de mégsem regisztrálok. Ezen ha-
tás más nemzetiségeknél is érezhető volt. 
Így fordulhatott elő, hogy a II. kerületben 
az örmények a kis nemzetiségű csoport-
ból a nagy létszámú nemzetiségek közé 

Választások utáni elnöki értékelés és beszámoló kerültek (holott 86 fővel kevesebb regiszt-
rált idén, mint ahányan a 2011. évi nép-
számláláskor örmény gyökerűnek vallották 
magukat). Csak tájékoztatásul közöljük, 
hogy az összes nemzetiségi regisztrált lét-
szám 241 ezer fő volt, holott 645 ezren val-
lották magukat oda tartozónak a 2011 évi 
népszámláláskor.

Én magyar vagyok és nem örmény, ki-
fogás igen gyakori volt, nem tudtuk kellő-
en meggyőzni az embereket, hogy a töb-
bes identitás elfogadott dolog, azaz az er-
délyi örmény kulturális identitást őrizzük 
magyarként. 

Sajnos nagyon sokan a tavaszi parlamen-
ti választásoknál alkalmazott módszert (aki 
a nemzetiségi képviselőre szavaz, az nem 
szavazhat a pártokra) vélték valódinak, 
azaz aki a nemzetiségre szavaz, az nem 
szavazhat a normál önkormányzati kép-
viselőjére. Nem kommunikálta a média 
kellően ezt a kérdést, hiába tájékoztattuk a 
közösség tagjait, nem hitték el.

A kényelem sem volt utolsó szempont. 
Más helyre is el kell menni (a kerületben, 
vagy városban egy helyre, amely mesz-
sze volt a lakóhelytől), ahol a nemzetiség-
re lehet szavazni. Ez a szempont különö-
sen érezhető volt a szórványban regisztrál-
taknál. 

Hova is kell menni szavazni? Akik vi-
szonylag későn regisztráltak, azok nem 
kaptak értesítést a szavazás helyéről, így 
nem tudták hova menjenek.

Az általános szavazási érdektelenség is 
szerepet játszott, hiszen azok, akik a normál 
képviselő szavazásra sem mentek el, azok 
közül kevesen vették a fáradtságot, hogy 
a nemzetiségi szavazásra elmenjenek. Bár 
a nemzetiségi szavazási részvétel aránya 
meghaladta a normál szavazási részvételt.

Összességében tehát azt mondhatjuk, 
hogy a magyarörmény közösség óriási 

lehetőséget szalasztott el, megmutathatta 
volna számosságát és erejét. Hiába hirdet-
tük minden fórumon, hogy ez a választás 
az örmény Biblia lapjainak összeállítása a 
szétszórattatás és hosszú menekülés után. 
Az örmény Biblia még nem állt össze ma-
radéktalanul.

De ne legyünk teljesen elégedetlenek, 
mert ilyen megjelenéssel is komoly ered-
ményeket értünk el a nem teljesen korrekt 
ellenfelekkel szemben. Nekik komoly tá-
mogató bázisuk volt a szegregált és mély-
szegénységben élő „örmények” köreiből. 
Szeretnénk most idézni a VIII. kerületi 801.
szavazókörben az örmény nemzetiségi vá-
lasztással kapcsolatban felvett rendkívüli 
esemény jegyzőkönyvéből, amely alapján 
bűncselekmény elkövetésének gyanúja mi-
att feljelentést is tettek a rendőrségen:

„Az örmény nemzetiségű állampolgá rok 
több esetben is 4-5 fős csapatban érkeznek. 
Kérdésünkre, hogy melyik nemzetiséghez 
tartoznak, szinte egyik sem tud válaszol-
ni. Nagy részük a lakcím kártyájuk szerint 
a Dankó u. 9. szám alatt lakik. Az egyik 
örmény szavazópolgár elmondása szerint 
nem örmény és a rokonságban sincs ilyen 
származású. A Dankó u. 9. szám alatt la-
kik, ahová bement egy ember és szólt ne-
kik, hogy most menjenek szavazni, mint 
örmény nemzetiségű… Egy másik ör-
mény nemzetiségű választópolgár elmon-
dása szerint egy üveg bort ígértek neki, ha 
elmegy szavazni…Valamint nálunk hagy-
tak egy borítékot, melyet a szavazófülkébe 
vittek be. Feladója az „Arménia Népe Kul-
turális Egyesület”, továbbá birtokunkban 
van 3 darab szavazólap minta, melyen be 
van piros filctollal jelölve, hogy melyik ör-
mény országos szavazólapon lévő jelöltre 
kell szavazni…”

Amikor ilyen és hasonló dolgok-
ról tudomást szereztünk, komoly média 
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Az Erdélyi Örény Gyökerek Kultúrális Egyesület mandátumhoz jutott 
örmény nemzetiségi önkormányzati képviselői az októberi klubban

közeljövőben elemezni fogjuk és annak fi-
gyelembevételével fogunk neki a követke-
ző öt évnek.

Az ellentábor morális hozzáállása kibu-
kott. Eddig is sejtettük, talán biztosak is 
voltunk benne (amikor 2010-ben gomba 
módra szaporodtak a vidéki önkormányzat-
ok ott, ahol vagy egyáltalán nem, vagy csak 
minimális létszámban éltek örmények), 
hogy nem játszik fair eszközökkel. Ha vala-
ki megnézi a táblázatban a megszűnt önkor-
mányzatokat, akkor világossá válhat, hogy 
az előző 2010-es országos választást is csak 
úgy tudták megnyerni, hogy sok vidéki vá-
rosban, ahol nincs is kellő számú örmény 
közösség, „álörmény önkormányzatokat” 
szerveztek, ezzel érték el a többséget. 

A választás az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület hatalmas morális fölé-
nyével zárult. Hogy ezt a fölényt működé-
si szinten is realizálhatjuk-e, az a jövő kér-
dése. A tárgyalások talán most majd elkez-
dődhetnek. Addig azonban még várjuk a 
rendőrségi vizsgálatok eredményét.

dr. Issekutz Sarolta elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

nyilvánosságot indítottunk. A híreknek kö-
vetkeztében megijedtek és nem tudták si-
keresen végrehajtani tervüket, a magyar-
örmények teljes lesöprését. Ennek köszön-
hetjük, hogy talpon maradt jónéhány kerü-
letünk, megmaradt a fővárosi többség és 
eddig soha nem tapasztalt arányunk van 
az Országos Örmény Önkormányzatban. 
A pontos számokat a mellékelt táblázat tar-
talmazza. Valószínűsíthető, hogy ezen ak-
ció segített a hozzánk közel álló más ön-
kormányzatoknak is megnyerni a csatát. 
Örömmel tudunk beszámolni arról, hogy 
van kb. 120 olyan rejtélyes eredetű szavaza-
tunk, amelynek forrását nem ismerjük, azaz 
többen szavaztak a listáinkra, mint ahányan 
a jelöltjeinkre. Köszönjük nekik ismeretle-
nül is. A dolog annál is érdekesebb, mert az 
ellencsapatnak van közel 50 szavazathiá-
nya, azaz voltak olyan szavazóik, akik az ő 
helyi jelöltjeikre szavaztak, de az országos 
listájukra nem. Nekik is köszönjük a lehe-
tőséget és továbbra is a tisztességes műkö-
désünkkel fogjuk meghálálni.

A választások végeztével átgondoltuk azt 
a korábbi döntésünket, amely szerint elő-
re nem szabad megállapodni a leosztások-
ban. Döntésünk helyes 
volt. De a tanulságokat 
le kell vonni:

Megmuta tkoz tak 
mindazok a hiányossá-
gok, problémák, ame-
lyek a magyarörmény 
közösség továbbélé-
se szempontjából lé-
nyegesek. Sok mindent 
másképpen fogunk csi-
nálni a jövőben. Ez a 
megmérettetés egy tü-
körkép volt számunk-
ra, nagyon sokat tanul-
tunk. A tanulságokat a 

Örmény önkorm. 2011     2010    2010   2014     2014          2014
 Népszáml.   választó győztes regisztrált megjelent győztes
Önkormányzat alakulhat         
Budapest I. kerület 35 45 EÖGYKE 21 13 EÖGYKE
Budapest II. ker. 160 129 EÖGYKE 74 62 EÖGYKE
Budapest III. ker. 80 160 ÖKBEE 90 53 ARM-KIL-ÖIK
Budapest IV. ker. 46 43 MÖSE 55 12 ARM-KIL-ÖIK 
Budapest V. ker. 48 56 ARMENIA 22 13 ARM-KIL-ÖIK
Budapest VI. ker. 60 54 EÖGYKE 42 30 MÖKE
Budapest VII. ker. 75 69 ÖKBEE 71 44 ÖKBEE
Budapest VIII. ker. 51 52 EÖGYKE 119 57 vegyes
Budapest IX. ker. 56 38 EÖGYKE 28 16 EÖGYKE
Budapest X. ker. 79 52 ÖKBEE 57 29 ARM-KIL-ÖIK
Budapest XI. ker. 145 84 EÖGYKE 172 133 ARM-KIL-ÖIK
Budapest XII. ker. 94 49 EÖGYKE 43 34 EÖGYKE
Budapest XIII. ker. 93 53 EÖGYKE 90 51 ARM-KIL-ÖIK
Budapest XIV. ker. 110 98 EÖGYKE 125 82 EÖGYKE
Budapest XV. ker. 45 57 EÖGYKE 47 33 EÖGYKE
Budapest XVI. ker. 33 41 EÖGYKE 121 103 ARM-KIL-ÖIK
Budapest XVII. ker. 37 87 ÖKBEE 28 22 ARM-KIL-ÖIK
Budapest XVIII. ker. 62 58 ARMENIA 81 50 MÖSE
Budapest XIX. ker. 38 4 0 17 6 ARM-KIL-ÖIK
Budapest XX. ker. 31 43 MÖSE 31 16 ARM-KIL-ÖIK
Budapest XXI. ker. 28 50 MÖSE 36 25 MÖSE
Budapest XXII. ker. 31 26 0 9  
Debrecen 92 64 ARMENIA 41 24 ARM-KIL-ÖIK
Győr 27 93 ARMENIA 74  ARM-KIL-ÖIK
Kaposvár 34 1 0 11 10 ARM-KIL-ÖIK
Kecskemét 39 46 KILIKIA 41 26 ARM-KIL-ÖIK
Miskolc 31 1 0 61 51 EÖGYKE
Nyíregyháza 32 39 ARMENIA 30 21 ARM-KIL-ÖIK
Pécs 50 44 KILIKIA 34 25 ARM-KIL-ÖIK
Szeged 70 139 KILIKIA 131 88 DMÖKE
Székesfehérvár 36 71 MÖSE 69 24 ARM-KIL-ÖIK
Veszprém 62 36 MÖSE 76 38 ARM-KIL-ÖIK
Budaörs 41 45 MÖKE 75 40 MÖKE
 Megszünt önkormányzatok      
Kalocsa 24 37 KILIKIA 25 nem ismert 
Tiszaujváros 20 36 KILIKIA 27 nem ismert 
Dombovár 14 37 KILIKIA 62 nem ismert 
Pápa 13 43 MÖSE 25 nem ismert 
Siófok 6 31 KILIKIA 3 nem ismert 
Dorog 9 42 MÖSE 0 nem ismert 
Alsónémedi 5 36 MÖSE 0 nem ismert 
Dunakeszi 25 30 ARMENIA 1 nem ismert 
Tura 6 35 KILIKIA 0 nem ismert 
Tamási 0 38 ÖKBEE 4 nem ismert
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  mandátumhoz 
jutott örmény nemzetiségi önkormányzati képviselői, elnökei

Budapest:
I. ker. Várady Mária, Sasvári-Merza Krisztina, Szücs Enikő
II. ker. dr. Issekutz Sarolta, Zakariás Antal Dirán, Bacsó Zoltán
VIII. ker. Esztergály Zsófia
IX. ker. Szenttamássy Katalin, Balogh Réka, Király György
XII. ker. Hegedüs Annamária, Béres Attila, Ispánkiné Somlyai Katalin
XIV. ker. Zárugné Tancsin Katalin, Szongoth Gábor, Heim Pál
XV. ker.  Nuridsány Zoltánné, Lovas Katalin, Belényessy István
Miskolc:              Dr. Rózsa Péter, Ledniczky Zsolt, Szombatiné Nagy Valéria

A Fővárosi Örmény Önkormányzat képviselői 
(1–4. EÖGYKE, 5–7. ARM-KIL-ÖIK):
1. dr. Issekutz Sarolta, 2. Heim Pál László, 3. Esztergály Zsófia Zita, 4. Kátainé 
Szilvay Ingrid, 5. Akopján Nikogosz, 6. Avanesian Alexan, 7. dr. Serkisian Szeván.

Az Országos Örmény Önkormányzat mandátumhoz jutott 7 EÖGYKE képviselője:
dr. Issekutz Sarolta,  Szongoth Gábor, Zakariás Antal Dirán, Esztergály Zsófia, Várady 

Mária, Dr. Tóth Rózsa, Füleki Balázs.     
                                          

ARM-KIL-ÖIK 8 képviselője:
Akopján Nikogosz, Angi József, Avanesian 
Alexan,  Bezjian Antranik Lutfi, Horváthné 
Menyhárt Jolán, Paczér Balázs, dr. Serkisian 
Szeván, Szücs Bálint Péter.

Minden képviselőnknek gratulálunk és jó 
munkát, sok sikert kívánunk az elkövetke-
ző 5 éves ciklusban.

EÖGYKE elnökOrszágos mandátumot nyert EÖGYKE képviselők

Budapest Főváros 2. ker.-i Örmény Önkormányzat képviselői, Bacsó 
Zoltán, dr. Issekutz Sarolta és Zakariás Antal Dirán koszorúznak a 
kerületi október 23-i ünnepségen

Koszorúzók az Aradi Vértanúk emléktáblája előtt az Orlay utcában

A Bp. Föv. XV. ker.-i Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Nuridsány Zoltánné 
emlékbeszédet mond Kiss 
Ernő emléktáblájánál

Nyilvánosan látogatható 
az Örmény Katolikus Lelkészség múzeuma

A nagyközönség részére 2014. október 1-től megnyilt a Budapesti Örmény Katolikus Lelkész-
ség felújított és újra rendezett múzeuma. A 340 évvel ezelőtt Erdélybe menekült,  Magyaror-
szágra is áttelepült örménység Lelkészsége 92 éve alakult Budapesten. Székhelye 40 éve bu-
dai kertes épületben van, amelynek felső szintjén található a múzeum. Itt őrizzük az örmény 
katolikusok liturgiáját, közösségi hagyományait és kultúráját és a közel 100 év alatt össze-
gyűjtött számos örmény egyházi és civil tárgy- és könyv-gyűjteményét. Egyének, csoportok 
és szervezetek látogatóinak részére tárlatvezetést biztosítunk. 

Nyitva tartás: kedd, csütörtök, szombat, vasárnap 14-től 18,30 óráig.
Hívjuk és várjuk a budapestieket, az ország lakosait és a külföldi érdeklődőket.
Címünk: Budapest XI. ker., Orlay u. 6., a Gellért szálloda közvetlen közelében.
Elérhetőségeink: ormenykatolikus@gmail.com, 06 70 408 2240, 06 20 982 6347.

Zeneagapé
Az Örmény Katolikus Lelkészségen (Budapest XI. ker., Orlay u. 6.), a vasárnap 16, 30-
kor kezdődő szentmise utáni zeneagapén november 23-án Faragó Laura énekművész 
műsora, december 21-én DJ Szongoth Gábor karácsonyi CD bemutatója a program.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!                                   Szongoth Gábor szervező

Jelölőszervezetek:      
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület   EÖGYKE, 
Arménia Népe Kulturális Agyesület  ARMENIA, 
Dél-Magyarországi Örmény Kulturális Egyesület DMÖKE, 
KILIKIA Kulturális Egyesület    KILIKIA, 
Magyarországi Örmény Spjurk Egyesület  MÖSE, 
Örmény Ifjusági Egyesület ÖIK, 
Örmény Kultúra Barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete  ÖKBEE, 
Közösen ARM-KIL-ÖIK    


