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Tájékoztatlak benneteket a szószóló vá-
lasztás tényeiről. Az elmúlt időszakban
több, egyoldalú, illetve feltételezett és
manipulatív információ látottnapvilágot.
Ezértnézzükkizárólagatényeket,azokat
islényegretörően.

• Az Országos Örmény Önkormány-
zatáltalállítottlistánszereplőDr. Simani 
Silvaasszonytáprilis8-ánazOrszággyű-
lési Választások alkalmával a regisztrált
örmény nemzetiségi választók bejuttat-
tákaParlamentbe.Dr.SimaniSilvarövid
időnbelülátveszimegbízatását.
• Személyéről az általa elhangzottak

alapjánelmondható:azerdélyiörmények
körébenvalóbannem,deazörményekkö-
rébenismert,hiszenbelgyógyászkéntso-
kukatkezeli,kezelte.Korábbannemvett
résztönkormányzatiésközigazgatásifel-
adatokellátásában,deregnálásávaltermé-
szetszerűenezmegváltozik.Származását
tekintve szíriai örmény.Családjának egy
része Örményországban él. Anyanyelvi
szintenbeszélörményül,annoMagyaror-
szágontanultésazótaittél.Egyesekkurd
származásáthíresztelik,deezmegalapo-
zatlaninformáció.

A jelöltállításról
•AtörvényszerintlistátállítaniazOr-

szágos Örmény Önkormányzat (lásd:
OÖÖ) tud. Ennek elnöke dr. Serkisian 
Szeván. A képviselők a jelöltek szemé-
lyétilletőennemtudtakmegegyezni.A4
ülést,amelyetezügybenösszehívtak,lét-
számhiánymiatteredménytelenülzárták.
• Szószólói státuszért lobbizott az

OÖÖ elnökénél: Dr. Turgyán Tamás,  

TÁJÉKOZTATÓ
Kedves örmények és erdélyi örmények!

Dr. Puskás Attila, Avanesian Alex és 
Akopjan Nikogosz,valamintDr. Láng Pé-
ter.Jómagamnem.
•Miutánnemazönkormányzatműkö-

désétérintőkérdésről,hanemazontúlmu-
tató,magyarországiésezáltalerdélyiör-
ményközösségszámárafontospozícióról
voltszó,azutolsóülésenmegjelenttöbb-
ségiképviselőkúgydöntöttek:felülemel-
kednek azon, hogy hatalmi harcokmiatt
– a 13magyarországi nemzetiség között
egyedüliként – képviseletet veszítsen az
örményközösség.Azülésenezértdöntés-
selállítottaklistát,nempedigszavazással.
Arravonatkozóan,hogymilyenmódon

kell listát állítani, a törvényben nincsen
teljeskörűelőírás.Ennélfogvavélhetően
vitatható.
A Nemzeti Választási Bizottsághoz

beadott lista: Bezjian Antranik Lutfi, 
Dr. Simani Silva, Malhazjan Vahan, dr. 
Serkisian Szeván, Esztergály Zsófia Zita.

A szószóló-jelölt lista alakulása
•Atörvényértelmébenalistánszereplő

elsőhelyenlévőjelöltaz,akialapértelme-
zettkéntszószólólesz.ANemzetiVálasz-
tásiBizottságkétfőttöröltalistáról.En-
nekoka:Vahan-nakésLutfi-naknemvolt
országosválasztásrakiterjedőnemzetisé-
giregisztrációjuk,amitamegadottidőin-
tervallumbansemmódosítottak.Semsze-
mélyesen, sempapíron, semonline felü-
leten. 
•LutfiSzevánthibáztatta,ezértfeljelen-

tettetöbbhelyen.
•Addig azonbanmíg ezekbennincsen

eredmény – a magyar törvények sze-
rint – mindenkit megillet az ártatlanságKoszorúzás a dunaparti kőkeresztnél: Szongoth Gábor és Zakariás Antal Dirán



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. május-június

14

vélelme. Ezért manipulatívan megfogal-
mazott írásokban terjeszteni feltételezett
bűncselekményt,nemokosdolog.
• Aki az Erdélyben élők közül eddig

nemtalálkozottBezjianAntranikLutfival,
vagynemismerné,azalábbilinkentudja
megnézni.AtüntetéstazOrbán-kormány
ellenszervezteegycivilszervezet,miután
kiadták a baltás-gyilkost Azerbajdzsán-
nak.Lutfi2perc16másodpercnéllátható.
Link:https://index.hu/video/2012/09/05/

orban_ha_ferfi_vagy_gyere_ki/

•AzOÖÖelnökéről:atöbbiközöttjo-
gászvégzettségűelnökmárértesültasze-
rintelejáratókezdeményezésekről,amely
mögött a sértett lobby-csoport tevékeny-
ségétfeltételezi.

Az erdélyi örmények listán 
való szereplése

•AzErdélybenélőknektalánújdonság,
itthon nem: 2017 telén leültem minden
vezetővel tárgyalni félretéve az elzárkó-
zást,illetvea„megmerevedett”régikonf-
liktusokat,éshiggadtanszemtőlszemben
beszélgettemmindenkivel.Általánosság-
banaközösségbenmegmutatkozóirányo-
katmértemfel.Felfrissítettembenyomá-
saimat.Ezektartalmasbeszélgetésekvol-
tak,ezútonisköszönömmindenkinek.

•Ezenbeszélgetések egyikén jött szó-
ba a közelgő választás, és javasoltam
az OÖÖ elnökének: demokratikus vol-
na, ha a listára felkerülne az erdélyi ör-
ményközösségbőlisvalaki,hogyközös-
ségünkképviselvelegyenaParlamentben
(dr.TurgyánTamásnakmagyarországivi-
szonylatbaneznemsikerülhetett).Ezata-
valyibeszélgetésrealizálódottvégülavá-
lasztásokonszemélyemben,amelyvégté-
reismeglepetéskéntért.
• A választást követő konzultáción

egyeztünk meg abban, hogy a szószó-
ló beiktatását követően én az erdélyi ör-
ményközösségetfogomképviselniaszó-
szólói kabinetben. PuskásAttila levelére
reagálva:nemkonkrétszemély,vagyva-
lamilyenegyesületérdekét,hanemaKÖ-
ZÖSSÉGET képviselem. Nem Sarolta,
vagy Szeván embereként vagy árnyéká-
bandolgozom.
Mindenkinekkellemeshetetkívánva:

Esztergály Zsófia Zita elnök
FővárosiÖrményÖnkormányzat

Cím:1054Bp.Akadémiautca1.1/178
Fax:06-1-332-17-91

Mobil:06/70-409-8888
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