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KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATA
Magyarországonazörménynemzetiségatörténelmi–ésegyébokokmiatt–többré-
tegű,többszínűéstöbbnyelvű.Erreatöbbrétűségreúgykellenetekinteni,mintlehető-
ségre,hogyminélalaposabbanmegismerhessükésmegismertethessükkultúránkatés
történelmünket,snelegyentöbbéalapjaakirekesztésnek,megkülönböztetésnek.

Szükségesnek tartjuk, hogy aMagyarországon őshonosmagyarörmények több év-
századalattkivívottjóhírekerüljönvisszaállításra,legyentisztaésátlátható,választók
általkövethetőpénzügyigazdálkodásazörményönkormányzatiságonbelül.
1. Amagyarországi örmény nemzetiség közössége nem egy homogén, egységes és

oszthatatlanközösség,hanem többrétegű, többszínű és több nyelvű, különböző
időkben-ésszármazásihelyrőlhazánkbaérkezetttöbbkisebb,nagyobbközösségből
ésönállóegyénekbőláll, akiknek jogukvansajátelképzeléseikszerintmegélni
örmény identitásukat, vallásukat és ápolni hagyományaikat az anyanyelvűségük
szerint,magyar,vagyörménynyelven.

2. A bejegyzett és működő örmény közösségeknek joguk van megkülönböztető 
elnevezést használni:pl.magyarörmény,erdélyiörmény,keleti-örmény,nyugati-
örmény,örmény,stb.

3. Abejegyzettéstörvényesenműködőközösségekegyenrangúak,nincsfontossági
sorrend,hierarchia,egymásfölé/alárendeltség.

4. Azegyesörménygyökerűközösségekésegyénekkötelesek békésen egymás mel-
lettélni,nembánthatják,sértegethetikegymást.Tiszteletbentartjákamásközösségek
múltját,hagyományait,hitéletét,kulturális-ésszellemiörökségétéstulajdonát.

5. Az egyes bejegyzett örményközösségek jogi- ésmorális egyenjogúságából követ-
kezikagazdasági egyenjogúságis,kellőgazdaságiéskulturálisterethagynakmás
közösségeknekis,nemmegengedettagazdasági-ésszellemierővelvalóvisszaélés, 
akirekesztés.AzOrszágosÖrményÖnkormányzat(OÖÖ)köteleslegyenazállami
támogatásokból–mindakulturális,mindagazdaságierőforrásokból(közpénzekből)
–mindenbejegyzettéstörvényesenműködőközösséget–kérelemesetén–arányosan
támogatni.Abékésegymásmellettéléslehetővétesziazegyüttműködést(Pl.közös
országosprogramGenocídiummegemlékezésre),közöstevékenységet,szervezést.

6. A hazai örmény gyökerű egyének és csoportok alkotása,művészete,„kulturális 
identitása” kettős: magyar és örmény,amelyamagyarésörménykultúrátegyfor-
mángazdagítja.

7. Acsakmagyar anyanyelvűség nem akadályaazörményközösségheztartozásnak
ésazörményönkormányzatiképviseletellátásának.

8. Azörmény nemzetiségi képviselőnemagazdasági-éskulturálishatalomtulajdo-
nosaésbirtokosa,hanemaválasztópolgárokbizalmátélvezőazonszemély,akiszol-
gálja a választópolgárok örmény nemzetiségi-, kulturális- és identitásőrzési-, 
hagyományápolási igényeit,valamintazegészmagyartársadalomszámáraahazai
örménységkultúrájánakéshitéleténekmegismerhetőségét.Mindenmegválasztott
örménynemzetiségiönkormányzatiképviselőlegyenminden,azörménynemzeti-
ségheztartozómagánszemély,vagyközösségelhivatottképviselője.

9. AzOÖÖ,mintválasztottszervezetésHivatala törvényes működése a hatályos jog-
szabályokmaradéktalanbetartásávalésakorábbipontokbanrögzítettkiegyezésifel-
tételeknekmegfelelőújSzervezetiésMűködésiSzabályzat,újhivatalifelállásalapján
működjön.AzOÖÖhirdessemegazt apályázati lehetőséget, hogy saját pénzügyi
keretéből, együttműködési szerződés alapján, a hozzá forduló örmény közösségek
működését támogatni tudja.Az OŐŐ pályázat elbírálásra delegált képviselőjének 
azállamitámogatásipénzekelosztásánálazarányosságelvénekbetartásávalkelleljárnia.

10.Szükséges, hogy azOÖÖ működtessen egy honlapot, amely a szabályoknak 
megfelelően időben, kellő részletességgel és pontosan tájékoztat, elszámol és 
beszámol a közpénzek felhasználásáról.Szükséges,hogyahonlapteljestartalom-
maltartalmazzaaközgyűlésijegyzőkönyveket,határozatokatérdemiadatokkalés
hitelesítéssel(pl.projektneve,összege,felelőse,határideje,beszámolóéselszámo-
lás),szerződéseket,tételesköltségvetéstrészletesszövegesmelléklettel,felelősöket,
hogyaműködésfolyamatosankövethetőlegyenbárkiszámára.

A Nyilatkozatot, elsőként dr. Issekutz Sarolta írja alá, mint az Egyesület elnöke,
és a Nyilatkozatban foglaltak elhivatott szószólója. A www.magyarormeny.hu és a
fovarosiormeny.huoldalakonmegtalálhatóleszmajd,hogymelyképviselőjelöltekírták
aláaNyilatkozatot,hogyezsegítsemindenválasztópolgárdöntésétaválasztásokelőtt.

dr. Issekutz Sarolta elnök, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjai által kezdeményezett

Ősszel ismételten nemzetiségi választások 
lesznek, ahol minden regisztrált örmény nem-
zetiségű magyar állampolgár leadhatja szava-
zatát és segítheti a hazai örménység jövőjét.

Az elmúlt ciklusok során kialakult áldatlan állapotokon szeretne az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület felülemelkedni és olyan megoldást java-
solni, amely a problémákat alapjaiban oldhatja meg az örmény közösségen belül  
a tartós, békés egymás mellett élés érdekében. A közös értékeket és célokat nyi-
latkozatban rögzítette és felkér minden örmény nemzetiséghez tartozó választó-
polgárt, hogy még a választás előtt olvassa el és gondolja át a benne foglaltakat. 
Javasolja, hogy a következő nemzetiségi választáson csak olyan képviselőjelöltre 
szavazzanak, aki ezt a Nyilatkozatot elfogadta és aláírta.
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