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Tisztelt Olvasóink!
Mindenhónap3.csütörtökén17órakor a Fővárosi Örmény Klub a Pest Megyei

Kormányhivatal Nyáry Pál termében kerülmegrendezésre.
BejárataBudapestV.,Városházutca7.számfelől,azudvaronkeresztül.

Mindenkitszeretettelvárunk!

Kerubénekek
Ökumenikus lelkülettől indítatva ismerkedjünk meg a görög katoli-
kus kerubének szövegével. (Ott csak nagycsütörtökön és nagyszom-
baton van más szövege.) „Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk,  
s az elevenítő Szentháromságnak háromszorszent éneket ajánlunk, 
tegyünk félre mostan minden földi gondot!”
Ez a rész hangzik el a nagy bemenet előtt, majd következik, a papi
megemlékezések után:
„Mert a mindenek Királyát fogadjuk, kit láthatatlanul környeznek 
az angyali rendek. „Alleluja” (3x) Látjuk: itt is említés történik a
„Szent,szent,szent…”énekről,megazangyalikörnyezetről,amelyet
titokzatosmódonmiemberekisképviselünk.

dr. Sasvári László

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható. 
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

Kéthavonta megjelenő kiadvány
XXVI. évfolyam 262. szám
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„Emlékek nélkül, népeknek  
                      híre csak árnyék...”
           (Vörösmarty Mihály)

Szentegyházak – 6
A jelképpé vált templom
Gyergyószentmiklós örmény katolikus egyházközsége ma is élőnek mondható. Az er-
délyi örménység történetében külön színt képviselt. A barokk templom többek között 
néhai Vákár Tibor festő- és építőművész alkotása révén vált ismerté. Igaz, az egy kissé 
eltér a bástyatornyok elhelyezését illetően, s így a szent egyház igazi erődtemplomnak 
tűnik. Belül, a kerítőfalon keresztúti stációk vannak, de nem tizennégy, hanem eggyel 
több. a tizenötödik a feltámadás.
   Itt is oldalbejárat van, s a templomkert tele örmény feliratú sírkövekkel. De utat biz-
tosítottak a körmeneteknek is, amelyeken részt vesz az egyedülálló „vörösköpenyesek” 
társulata is.
   Bent a templomban a kórus mellvédjén függ egy restaurált, régi vörös színű lobogó, 
rajta különböző motívumok is vannak hímezve, így a kereskedő jelvény is. Leírása: 
Távol az Araráttól… 152-153. p. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
megalakulásakor az említett Vákár Tibor képet választott emblémaként. Így vált a gyer-
gyószentmiklósi templom az erdélyi örménység egyik jelképéül.

dr. Sasvári László

FŐVÁROSI ÖRMÉNY KLUB!
Minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor tartjuk a Fővárosi Örmény Klubot

az Orlay utca (Bp. 1114, Orlay utca 6.) közösségi terében. 
A pontos program minden hónapban hírlevelünkben

vagy, az eokk.hu hírportálon olvasható! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

F Ü Z E T E K
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December van, közeledik a karácsony és évvége. Ilyenkor általában mindenki összegzi 
az évet, tervezi a jövőt és készül a családi együttlétekre. Mi is ilyenkor ezekről szoktunk 
írni a Füzetek hasábjain. Terveztük is, hogy írjunk arról, hogy milyen volt a Covid utáni 
év, milyen volt a közösségi életet élesztgetni, újraindítani.
  Legnagyobb örömünkre egy friss hír mindezt kitörölte a fejünkből, és az újságot egy 
nagyon fontos esemény bejelentésével kezdjük inkább, Azbej Tristan sorait véve köl-
csön a Facebookról:
„A külpolitikai értéke mellett személyes jelentősége is van számomra, hogy Magyaror-
szág és Örményország a mai napon helyreállította diplomáciai kapcsolatát.
   Vitába kerülni pillanatok alatt lehet, de kapcsolatokat rendezni hosszú ideig eltart 
- ebben az esetben egy évtizedig tartott. Az elmúlt években állami vezetők, egyházi ve-
zetők, nemzetiségi vezetők, a tudomány és a kultúra képviselői, jószándékú magyar és 
örmény emberek rengeteg munkája, sok gesztusa és nyitottsága kellett ahhoz, hogy el-
érkezzünk a mai naphoz. 
Büszke vagyok, hogy a 
Hungary Helps Program 
munkatársaival mi is 
hozzájárultunk ehhez az 
eredményhez. Egyház-
diplomáciai találkozók 
sora, az anyaországi és a 
közel-keleti örmények-
nek nyújtott humanitá-
rius támogatásaink, az 
örmény kulturális örök-
ség megőrzésében való 
részvétel mind azt jelez-
ték: összetartozunk. A 
magyarság és a legősibb 
keresztény nemzet össze-
tartoznak.
  Köszönet illet minden-
kit, akivel együtt szolgál-
tuk ezt az ügyet!
   Hálás vagyok, hogy 
örmény származású ma-
gyarként mindennek ré-
szese lehettem.

Azbej Tristan”

Örvendetes változás az örmény-magyar
diplomáciai kapcsolatokban

Szijjártó Péter a lengyelországi Lodzban tárgyal Ararat Mirzoján 
örmény külügyminiszterrel

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fogadta Ashot Smbatyant az 
Örmény Köztársaság georgiai nagykövetét (Fotó: Miniszterelnök-
ség / Botár Gergely)

ram megvalósításáért felelős államtitkár, 
valamint számos itt tanuló örmény fiatal is.
   Erdő Péter beszédében elmondta, hogy 
már a 18. századi esztergomi érsekek is 
igyekeztek biztosítani az örmény katoli-
kusok hitéleti ellátását, mely munkában a 
későbbiekben az örmény katolikus szer-
zetesek, a mechitaristák segítették őket 
lelkipásztori szolgálattal, amíg a politikai 
helyzet ezt lehetővé tette. Kiemelte Kádár 
Dániel mechitarista szerzetes pap (1916-
1988) szerepét, aki elsőként vetette fel, hogy 
az örmény katolikusoknak szükségük len-
ne önálló központra. Az Orlay utcai ingat-
lan így lett az örmény katolikus plébánia 
tulajdona, ahol gazdag kulturális és tör-
ténelmi örökség számára sikerült helyet 

A Orlay utcai épület tetőterének felújítá-
sára még 2018-ban nyert el 90 millió fo-
rintos támogatást a Lelkészség a Hungary 
Helps Programtól. Az új épületrészben a 
oktatási és kulturális programok zajlanak 
majd a jövőben, illetve helyet kap benne 
végre, s ezzel együtt kutathatóvá válik a 
magyar örmény közösség iratanyaga. Ezt 
Fülöp Ákos plébániai kormányzó atya 
mondta beszédében, aki rámutatott, ez a 
megújulás reményei szerint új lendületet 
ad az örmény katolikus közösségnek is.
   Az eseményen jelen volt Ashot Smbatyan, 
az Örmény Köztársaság rendkívüli és 
meghatalmazott georgiai nagykövete, illet-
ve Azbej Tristan, az üldözött keresztények 
megsegítéséért és a Hungary Helps Prog-

Fabók Dávid

Megáldották az Orlay utcai Örmény Katolikus 
Lelkészség felújított tetőterét

November 2-án a hazánkban tartózkodó Rafael Péter Minászján örmény katolikus 
pátriárka kitüntette Orbán Viktor miniszterelnököt az üldözött keresztényeknek 
nyújtott segítségért a Szent Kereszt Hálaéremmel. Ezután érkezett az Orlay utcai 
örmény központba, hogy ott a felújított tetőteret Erdő Péter bíboros, prímással 
közösen megáldja. Fotók: Magyar Kurir, Merényi Zita.

dr. Erdő Péter bíboros, Rafael Péter Minászján, örmény katolikus pátriárka és Azbej Trisztán az 
átadáson
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kapjon. Bejelentette, hogy hamarosan 
érkezik örmény paptárs Ákos atya mellé, 
Karnik Hovszepjánnal (Hovsepian) együtt 
folytatják a szolgálatot.
   Ezt követően pátriárkai elismeréseket 
adott át azoknak, akik a budapesti örmény 
katolikus közösségért sokat tettek, köztük 
Fülöp Ákosnak, aki az örmény genocídium
idején vértanúvá vált Boldog Ignatius 
Maloian (1869–1915) keresztjének má-
solatát kapta munkája elismeréseként. Ki-
tüntetést kapott Zakariás Antal Dirán, az 
Orlay utcai Lelkészség és Múzeum gond-
noka, aki immár évtizedek óta szolgálja 
az örmény közösséget.

Megjelent: eokk.hu

találni. Az Orlay utcai épület földszintjén 
található a Fogolykiváltó Boldogasszony- 
és Világosító Szent Gergely-kápolna is.
   Rafael Péter Minászján pátriárka ki-
fejezte örömét, hogy ismét a „gyönyörű 
magyar fővárosban” lehet, és éppen egy 
ilyen nagyszerű alkalomból. Elmondta, 
Magyarország mindig a kereszténység 
középpontjában állt, és örvendetesnek 
nevezte, hogy az istentagadó szovjet 
időszak elmúltával a magyar társadalom 
visszafordult a keresztény értékek felé. 
Kiemelte: “hálát adhatunk azért, hogy ezt 
Magyarország az Európai Unió keretein 
belül találja meg újra.”
   Köszönetet mondott Erdő Péter bíbo-
rosnak a gondos vezetésért, valamint 
Orbán Viktor miniszterelnöknek és az 
egész magyar kormánynak az épületrész 
felújítási lehetőségének megteremtéséért. 
Megköszönte a Hungary Helps Program 
és külön Azbej Tristan munkáját is.
   „Imádságomat emelem föl Isten elé 
Kádár Dániel emlékéért” – fohászkodott 
a pátriárka, köszönetét fejezte ki Buda-
pest, egész Magyarország és Erdély vala-
mennyi örmény gyermekének, akik a két 
nép barátságán dolgoznak. Elmondta, leg-
fontosabb feladatai között tartja számon, 
hogy a budapesti közösség saját lelkészt 

Pátriárkai liturgia
Rafael Péter Minászján, örmény katolikus pát-
riárka beszélget dr. Issekutz Saroltával 

Zakariás Antal Dirán kitüntetést kapott

  A megnyitó után Czetz János örmény 
származású tábornok 200 éves évfordu-
lója alkalmából megkoszorúzták a mell 
szobrát. A Közösségi házban: Az örmény 
egyházi hagyaték címmel kiállítást mu-
tattak be a 13.századtól örmény liturgikus 
könyvekből, melyeknek részben másolata, 
részben az ősi nyomtatványok eredetije 
található a plébánia irattárában.
   Szeptember 10.-én az Örménytemplom 
utcában vásár volt kézműves termékekből, 
örmény kerámiák, Ani kerámiák, kerámia 
műhely, szőttesek, ruhák, ékszerek, kéz-
műves sajtok, édességek. Eredeti örmény 
édességek, kávé konyak volt vásárolható 
a hagyományok erősítéseként.
   A Közösségi ház kertjében churutos 
levesek készítése folyt, melybe mi is be-
neveztünk képviselőtársunk vezetésével 
(dr Keszy-Harmath Enikő), aki 2 hűtő-
táskányi eredeti örmény recept alapján 
készült édességgel  kedveskedett a leves 
mellé. Nagy sikerünket az összegyűlt 
adományok (350 Lej), és az est folyamán 
kapott oklevél is bizonyítják.
   Az ismert örmény magyar társaságok a 
3 kondérnyi leves készítésével csak 500 
Lejt gyűjtöttek, mi pedig az 1 kondérunk-
kal és az örmény édességeinkkel nagyobb 
sikert értünk el.
   A napot a különféle nemzetiségek zenei 
bemutatója zárta. Örmény zene, magyar, 
szász, cigány tánc, fergeteges sikerrel.
   A siker nem maradt el, közösség erő-
sítő, hagyományőrző szerepe óriási volt, 
ösztönző nem csak a fiatal, de az idősebb 
korosztály számára is. Lehetőség a békés 
egymás mellett élésre, fúzió a különböző 
nemzetiségek vezetőivel.

Amerre jártunk, különösen a gyergyói me-
dencében, tapasztalhattuk a székely-ör-
mény kultúra összefonódását, maradandó 
érték alkotás teremtését, az építészet, kul-
túra, festőművészet, és város alkotó mun-
kálkodás területén.
   Gyergyószentmiklósra, a Gyergyói me-
dencébe, a működő örmény közösségek, 
civil szervezetek középpontjába érkez-
tünk. Szeptember 9.-én délután az Ör-
mény Katolikus templom adott otthont a 
három napos Örmény Művészeti Fesztivál 
megnyitójának. A szépen rendben tartott, 
felújított   örmény templom a város része, 
segíti az örmény nemzetiségi közösség 
sajátos kulturális önazonosságának meg-
erősítését. A város kulturális etnikumok 
találkozásának színtere, székely, román, 
zsidó, szász, örmény, cigány közösségek 
élnek együtt békében évszázadok óta.
   A zsúfolásig megtelt örmény katolikus 
templomban egy orgona hangverseny segí-
tett az elcsendesülésben, ráhangolódásban.
   A megnyitón többek között az Örmény-
ország Bukaresti nagykövete Sergey 
Minasyan, a Csíkszeredában székelő Ma-
gyarországi konzul helyettes, a Hargita 
megyei tanács elnöke Borbuly Csaba, a 
Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kultu- 
rális egyesület elnöke dr Puskás Attila, vé-
gül, de nem utolsó sorban Kulcsár László 
a Gyergyói Örmény Katolikus Közösség 
elnöke, aki a XII. Örmény Művészeti 
Fesztivált megszervezte, megrendezte, 
mondtak beszédet. 
   Az elhangzott beszédek mindegyike ki-
hangsúlyozta a közösség erejét, szerepét a 
megmaradásban, a nyelvet, a kultúrát, mint 
eszközt, a vallást, mint a hitben rejlő erőt.

Marosváryné Csabonyi Éva

Pályázati beszámoló - folytatás
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hogy ismét hazai földön autópályán minél 
hamarabb haza érkezhessünk. Budapestre 
éjfél körül érkeztünk meg, a delegációnk 
tagjait hazáig kisértük.
   Úgy érezzük, hogy a kitűzött feladata-
inkat sikeresen megoldottuk. A rendkívül 
tartalmas út során sikerült új kapcsola-
tokat teremtenünk. Nagy dilemma előtt 
állunk, az Erzsébetvárosi helyzet további 
kutatást igényel, a templom és környeze-
tének megújítása, örmény leszármazottak 
feltérképezése még sok munkálkodást kö-
vetel. 
   Mi is szerény lehetőségeinkkel hozzá 
járulhattunk a 3 napos Örmény Művészeti 
Fesztivál sikeres lebonyolításához, gaszt-
ronómiai élvezetet nyújtva ősi, eredeti 
receptekkel készített sütemények kósto-
lójával, adományok gyűjtésével hozzájá-
rulva az örmény hitélet megerősítéséhez, 
ajándék adományainkkal: történelmi, hit- 
életi, művészeti folyóiratokkal, közösségi 
életünkről beszámolókkal, füzetekkel. 
Állandó kapcsolattartási lehetőségekkel 
élünk telefonon, interneten, mely mind-
annyiunknak segít az ősi azonosságtudat 
megőrzésében.

Csíkszeredában a Mikó vár, a Szt. Ágoston 
templom, és a Szt. Kereszt fő plébánia 
(Makovecz Imre tervezése) belefért a 
programunkba. A Fő plébánián személye-
sen találkozhattunk Darvas-Kozma József 
főesperes plébánossal, rajta keresztül a 
csíkszeredai örmény közösség is megkap-
ja az ajándék adományt. Végül a fő téren 
egy rövid találkozóra került sor egy ked-
ves örmény ismerősünkkel.
   Farkaslakán megálltunk a Tamási Áron 
emlékműnél, majd beszélgettünk Oláh 
Dénes főesperes plébánossal, és adományt 
adtunk át a helyi közösség számára.
   A Krisztus szobrot a Jézus szíve kilátót 
csak messziről csodálhattuk, időnk nem 
volt már felmenni a hegyre.
  Szállásunk ismét Marosvásárhelyen 
volt. Másnap reggel rövid városnézés, a 
marosvásárhelyi vár, a vártemplom meg-
tekintése után a következő megállóhely a 
hazafelé vezető úton, Marosludas volt. A 
nyugalmazott esperes-plébános vendégei 
voltunk rövid időre, közben az általa épített 
Andrástelepi templomot megtekintettük. 
A hazafelé vezető út során még megpi-
hentünk a Királyhágó tetején. A kávézás 
után a Bors II határátlépőt céloztuk meg, 

egy beszélgetésre. A téma elsődlegesen a 
gyergyói örmény plébánia és az Erzsébet-
városi közösség templom helyzete, fel-
újításának lehetősége, közösség alakítás 
voltak. A szoros kapcsolat fenntartása, 
jövőbeli lehetőségek folyamatos megbe-
szélése, állandó kapcsolattartás, a hitéleti 
tevékenység a cél.
    A következő napunkat szeptember 
12.-én közös kirándulással töltöttük ked-
ves örmény vendéglátóinkkal. Jártunk a 
Gyilkos-tónál, a Békás szorost megcso-
dáltuk, majd a nap méltó befejezéseként 
felmentünk kis gyalogtúrával az örmény 
katolikus kápolnához a Keresztúton, majd 
a katolikus kápolnához. Az örmény ká-
polna nemrég lett felújítva, melyre méltán 
büszke az örmény közösség.
   13.-án délelőtt indultunk vissza Maros-
vásárhely felé. Előtte egy kedves örmény 
házaspár meghívásának tettünk eleget egy 
rövid beszélgetésre Kilyénfalván, majd 
megálltunk az 1764-es Habsburgok által 
elkövetett székely vérengzés hőseinek 
emlékművénél Mádéfalván. Következő 
állomáshelyünk a híres búcsújáró hely, 
Csíksomlyó volt, ahol a Ferences atyák-
kal való örömteli találkozás során adomá-
nyainkat is letettük.

10.-én este Kulcsár László, a Gyergyói 
örmény közösség elnökének meghívására 
díszvacsorán vettünk részt a többi örmény 
közösség szervezeteivel, meghívottaival.
    Szeptember 11.-én a 3 napos Művésze-
ti Fesztivál hálaadó szentmisével zárult, 
melyet Tamás József, a Gyulafehérvári 
Érsekség nyugalmazott segéd püspöke 
mutatott be. Megáldotta a gyönyörűen 
felújított örmény templomot, melyhez 
anyagi segítséggel a magyar kormány is 
hozzá járult. Mondandójának lényege, 
hogy a külsőleg megújult megszépült 
templom hozzájárulhat a belső közösség 
megerősödéséhez, hitéletének fejlődé-
séhez, a külső, belső egység megterem-
téséhez. Hozott hitéleti adományainkkal 
természetesen az élő örmény közösséget 
erősítettük, de történelmének, önazonos-
ságának megacélozódását egyéb kiad-
ványaink is segítik. A szentmisét követő 
szokásos örmény agapén a delegációnk 
által hozott süteményekből mi is kínáltuk 
vendéglátóinkat, beleértve a püspökatyát, 
a klérus többi tagját, és a meghívott elő-
kelőségeket.
    Delegációnk 11.-én este Gál Hunor 
atyát az Örmény Katolikus plébánia veze-
tőjét, plébánosát látta vendégül vacsorára, 

Forgatag
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az örmény származású, Franciaországban 
élt Aznavour által szerzett sanzonokkal 
szórakoztatta a közönséget. A Jereván c. 
dalt a NUR családi együttes gyerekeivel 
énekelte, majd a hallgatóság is dúdolta az 
ismerős dalt. A dalok örményül való előa-
dása a kulturális önazonosság megerősíté-
sét szolgálta.
   A következő előadó Haraga Attila teo-
lógiát is végzett újságíró, röviden az ör-
ménység történetéről, a IV.-V. századi 
kapcsolatairól majd, Boldog Bogdánffy 
Szilárd örmény származású püspök élet-
példájáról tartott vetítőképes előadást. 
   Az est hangulatát növelte a már hagyo-
mánnyá váló örmény sós, édes sütemé-
nyek készítése, képviselő társunk által 
(dr. Keszy-Harmath Enikő), és a speciális 
örmény üdítő, az Ararát fogyasztása, 
amely óriási sikert aratott a rendezvény 
befejezésekor. 
   A nemzetiségi léttel való fontos fela-
datunk az örmény közösség erősítése, az 
idősekkel való kapcsolattartás, rendszeres 
közösségi együttlét. Programjainkat rend-
szeresen megjelentetjük az EÖGYKE ki-
adványban, plakátjaink felhívják a figyel-
met az örmény gyökerekkel rendelkezők 
számára, a lehetőségre az együttműködés-
re, közösségbe való csatlakozásra.

A műsoros estet a Boldog Meszlényi Zoltán 
templomban szentmisével kezdtük, melyet 
Kelemen László atya celebrált. A helyi 
hitélethez való kapcsolódásunk is egyik 
feladatunk volt. Az örmény származású 
Boldog Bogdánffy vértanú püspök életéről, 
egyházhoz, híveihez való hűségéről, helyt-
állásról elmélkedett az atya. A szentmise 
befejező áldása előtt a vértanú püspök 
üvegablakos portréja előtt imádkoztunk.
  Az est következő részében kulturális 
programokkal erősítettük az örménység-
hez, gyökereinkhez való ragaszkodást. A 
NUR családi együttes már hagyományok-
hoz hűen örmény dalokat adott elő, majd 

Marosváryné Csabonyi Éva

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök
emlékére rendezett program

Az Újbuda Örmény Önkormányzata szervezésében, a Bethlen Gábor Alapítvány 
támogatásával 2022. október 3.-án a Lágymányosi Szt. Adalbert plébánián Boldog 
Bogdánffy Szilárd püspök vértanúra emlékeztünk.

Haraga Attila előadás közben

amerikai történész, armenológus kutató, 
valamint a PPKE armenológia tanszéké-
nek több oktatója érkezett pénteken, októ-
ber 21-én Gyulafehérvárra, ahol az érseki 
palotában Kovács Gergely érsek, örmény 
apostoli kormányzó fogadta őket a palota 
nagytermében. 
    A diákok és tanárok ezekben a napokban 
a Hungary Helps – üldözött keresztények- 
ért ügynökség által támogatott magyar 
kormányzati keretprogram által megva-
lósult tanulmányi kiránduláson vesznek 
részt, az erdélyi örmények örökségének 
és meglévő közösségek megismerésének, 
kutatásának céljából. A gyulafehérvári ta-
lálkozón az apostoli kormányzó köszön-
tötte a résztvevőket, majd röviden vázolta 
az erdélyi örmény katolikusok múltját és 
jelen helyzetét. 

A kilenc napos út során a fiatalok nem-
csak Erdély jelentős örmény hagyományú 
városait (pl. Szamosújvár, Erzsébetváros, 
Gyergyószentmiklós), és az itteni örmény 
katolikus templomokat látogatják meg, de 
levéltárakba és könyvtárakba is eljutnak, 
mélyebben is megismerkedve az erdélyi 
örmény katolikusok kulturális örökségével. 
Az út egyik legfontosabb állomása Gyu-
lafehérvár, ahol Kovács Gergely gyulafe-
hérvári érsek, örmény katolikus kormány-
zó találkozik a fiatal örmény hallgatókkal.
   A diákokat az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület elnöke, dr. Issekutz 
Ákos is elkísérte pár napig.
  A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
(PPKE) armenologia tanszékének a világ 
számos országából ott tanuló hallgatók 
közül 35 örmény diák, Peter Cowe elismert 

Örmény diákokat és egyetemi tanárokat
fogadott Kovács Gergely érsek

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Armenológiai Tanszékének harmincnégy 
örmény hallgatója és nyolc oktató indult tanulmányútra Erdélybe, hogy a régió 
örmény kulturális örökségével ismerkedjen. Céljuk az örmény kulturális örökség 
megismerése, a magyar-örmény kapcsolatok megértése.
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a 18-19-20. századból. A levéltári forrá-
sok kutatása és feldolgozása iránt többen 
is érdeklődést mutattak, így bizonyosan 
lesznek majd szakmai gyümölcsei is a ta-
nulmányi útnak.
   Az érseki palotából távozva a csoport 
megtekintette a székesegyházat, majd 
Erzsébetváros felé folytatták útjukat. A 
tanulmányi napok további állomásain 
sorra látogatják az örmény múlt és jelen 
nevezetesebb helyeit. Erzsébetvárosról 
Segesvár érintésével Szépvízre látogat-
nak, majd Suceavára és más moldvai, bu-
kovinai helyszíneket keresnek fel, végül 
pedig Gyergyószentmiklósra, Szamosúj-
várra, Székre és Kolozsvárra utaznak. Az 
egyhetes tanulmányi út minden állomásán 
szakmai előadások, kulturális események 
is napirenden szerepelnek a helyi épített 
örökség meglátogatása és a még meglévő 
közösségek megismerése mellett

Megjelent: www.romkat.ro

A néha magasan szakmai, máskor sze-
mélyes hangú beszélgetésben az erdélyi 
örmény identitás és öntudat összetett kér-
dései és sajátosságai, a megfogyatkozott 
közösség jelen helyzetének kérdései ke-
rültek főként előtérbe. A köszöntő és a be-
szélgetés után Lilit Mnatsakanyan tartott 
előadást a gyergyószentmiklósi örmény 
közösségről, helyi örmény levéltári forrá-
sokra is rávilágítva.
   A résztvevők az Érseki Levéltárból kü-
lönválogatott és ez alkalomra kiállított 
örmény levéltári forrásokat tekinthettek 
meg Vass Csongor érseki levéltáros veze-
tésével. A diákok és tanáraik legnagyobb 
érdeklődését természetesen az örmény 
nyelven írott iratok keltették fel. Megte-
kintettek örmény anyakönyvi másodpél-
dányokat az 1820-as évekből, püspöki 
vizitációs jegyzőkönyveket az örmény 
plébániákról, fotókat, terveket és különfé-
le történeti dokumentumokat, okleveleket 

Vannak még különleges személyek és 
csodahelyek. Mindkettőt megismerhettük 
Mátramindszenten – s ráadásul örmény 
vonatkozással.
  Mihók Mária édesapja, dr. Mihók János 
Gyimesközéplokban született, a nehéz 
időkben került az anyaországba. Mát-
ramindszenten lett háziorvos, a rendelője 
is e ház egyik szobájában volt. 
   Mária néni megmutatja a házában mű-
ködő Kincseskert lelki, meditációs köz-
pontot. A kertjében álló barakk-kápolna a 
recski munkatábor áldozatainak állít em-
léket. A kápolna belső téglafalain a kom-
munizmus áldozatainak neve olvasható.
   Mária néni a Beloiannisz Híradás-
technikai Gyárban tudott elhelyezkedni 
forrasztóként, kis kitérő után a Magyar 
Tudományos Akadémia Automatizálá-
si Kutatóintézetében kapott állást a ho-
lográfiai laboratóriumban. Az intézet több 
külföldi tudományos szervezettel állt kap-
csolatban, s Mária néni így jutott Örmény-
országba 1975-80 között. Háromszor is 
kiküldték tanulmányútra, a kint tartózko-
dások ideje általában néhány hónap volt. 
Első útja előtt felkereste Kádár Dánielt; 
a mechitarista szerzetes Bécsből indult 
volna Bulgáriába, de csak Budapestig ju-
tott. Ő tapasztalatokat, tanácsokat nyújtott 
Mária néninek. Jerevánból hazatérve 
Kádár Dániel felkérte Mária nénit az Orlay 
utcai múzeum anyagának rendezésére.

   A nyugdíjas éveket a mátramindszenti 
házban tölti - nem tétlenül. A sokat meg-
élt, egykori körömi plébánossal, Kuklay 
Antallal együtt lelki, szellemi központot 
hozott létre – háza nagy részét közösségi 
térnek átadva. Baráti társaság gyűlik itt 
össze mély szellemi témákat feldolgozva – 
látogatásunkkor épp egy metafizikai esz-
mecserére készül a téma iránt fogékony 
csoport, a bölcsesség hajléka tagjai.
    A több napra elvonulók kétszobás fa-
házban, jurtákban szállhatnak meg. 
   A teraszon mesélt még Mária néni, akit 
sokáig szívesen hallgattunk volna tovább 
is. Többen visszakívánkozunk, s mások-
nak is ajánljuk a mátramindszenti elmé-
lyülést, kikapcsolódást. Ahogy az egyik 
tábla hirdeti:
   Magának az eső sem esik, nap se süt. Te 
sem vagy magadért, Te is másért vagy itt. 
(Angelus Silesius)

Hegedűs Annamária
 

Mihók Mária vendégségében - részlet

2022. szeptember 28-án a XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szer-
vezett egy látogatást Mátramindszentre, Mihók Mária nénihez, az Örmény Katoli-
kus Lelkészség egykori gondnoksági tagjához, ahol több érdekes örmény vonatko-
zású történettel ismerkedhettek meg.

Mátramindszent barakk-kápolna
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Örmény katolikus hírlevél 

XXV.  szám, 2022. december
Advent - Karácsony, vízkereszt 

Karácsonyra készülve
Advent az új egyházi év kezdete, egyben a 
karácsony ünnepére való felkészülésünk is.
Sok szép, jól megszokott gyakorlatunk 
van. Ugyanakkor fontos lenne megtalálni 
azt, amiben másképp készülünk.
   A külső körülmények nehezebbé válása 
még inkább megerősíti a személyes kap-
csolatok erősítését. Legyen ez a karácsony 
különösen is az egymásra figyelés ideje.
   Abban a kitüntetett helyzetben vagyunk, 
hogy idén mind a karácsony, mind az újév 
napja vasárnapra esik.
  Ebből fakadóan e két fontos ünnepet 
a napján tudjuk megünnepelni templo-
munkban. Hívunk tehát szeretettel min-
denkit minden vasárnap a 16 órakor kez-
dődő szentmisére.

Ákos atya
Mennyei Atya, valóságos Isten! 

Te elküldted szeretett Fiadat, 
hogy megkeresse az elveszett bárányt. 

Vétkeztem az ég ellen és ellened! 
Fogadj el, mint tékozló fiadat, 

és öltöztess fel első ruhámba, amelyet
elvesztettem a bűn miatt! 

És könyörülj teremtményeiden, 
és rajtam, nyomorult bűnösön!

(Szt. Nerszesz Snorhali: Hittel megvallak, 
3. imádság)

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ -
Օրհնեալ է յատնութիւն Քրիստոսի։

Krisztus megszületett és megnyilvánult -
Áldott legyen Krisztus születése és isteni 

megnyilvánulása!

2022. december 25-én vasárnap,
Jézus Krisztus

szent születésének ünnepén
az ünnepélyes

Szent Liturgiát
16:00 órai kezdettel

Fülöp Ákos
plébániai kormányzó

mutatja be.

Közreműködik a templom énekkara.

2023. január 1-jén vasárnap,
Újév napján

az ünnepélyes Szent Liturgiát
16:00 órai kezdettel

Fülöp Ákos
plébániai kormányzó

mutatja be.

Közreműködik a templom énekkara.

Anyagi helyzetünk
A tetőtér beépítése sok odafigyelést igé-
nyelt. Emiatt év közben nem igen jutott 
energia a testvérek felé az anyagi helyze-
tünkről szóló beszámolónak. Sajnos en-
nek hatása az, hogy jóval kevesebb ado-
mány érkezett be a tervezettnél.
   Az adományok eljuttatásának legegy-
szerűbb és legolcsóbb módja a banki át-
utalás.
   Jelen levelünk mellé csekket is teszünk, 
de adományát közvetlenül utalhatja a plé-
bánia 11707024-20005210 számú szám-
lájára is. Akár rendszeres megbízást is 
adhat a banknak, akkor a megadott rend 
szerint átutalásra kerül a beállított összeg.
   Bízom a testvérek nagylelkűségében!

Ákos atya

Kitekintés a politika világába
December elejei a hír, hogy Magyaror-
szág és Örményország ismét felveszi a 
diplomáciai kapcsolatokat. Egy hosszú 
folyamat örömteli állomása ez. Az ör-
mény katolikus lelkészség egy összekötő 
kapocsként van jelen ebben a folyamat-
ban. Emlékszünk még a meglőtt kereszt 
átadására, amely templomunkban történt. 
Ide tartozik, hogy ösztöndíjjal tanulhat-
nak örmény diákok Budapesten. Bár a 
folyamatba alig láttunk bele, mégis kö-
zösségünk működése lehetőséget ad az 
állami kapcsolatok erősítésére is. Hálásak 
vagyunk a jelentős támogatásért, amely a 
tetőtér beépítését segítette.
   Legyen ez az örömteli pillanat segítő jel 
számunkra, hogy őrizzük és működtessük 
az örmény katolikus lelkészség életét.

Ákos atya

Befejeződtek az Orlay utcai plébánia-
épület tetőterének építési-kivitelezési 
munkálatai
Ahogyan Füzetek jelen számában a Ma-
gyar Kurir cikkéből is olvashatták a ked-
ves Testvérek, 2022. november 2-án 
plébánaiépület tetőtere felújításának és be-
építésének kivitelezése a Miniszterelnök-
ség Hungary Helps programjában nyert 
támogatásnak, valamint XXI. Rafael Péter, 
az örmény katolikusok Kilikiai Házának 
katolikosz-pátriárkája támogatásának kö-
szönhetően Kruppa Gábor Ybl-díjas épí-
tészmérnök tervei alapján befejeződött.
   Jelenleg a PPKE Armenológiai Tan-
székével folytatunk egyeztetéseket arról, 
hogy az új épületrészben mikor és milyen 
módon kezdődhet meg az egyetemi kép-
zés, illetve az irattár elhelyezését követő-
en mikor nyílhat meg a kutatók előtt.
   A múzeum tavaszig - az eddigi szoká-
soknak megfelelően - zárva tart. 
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Világhírű művész közreműködött a hegy-
vidékiek gálaműsorán. A XII. Kerületi 
Örmény Önkormányzat évenkénti őszi 
gálaműsorának idei díszvendége Pitti 
Katalin operaénekesnő volt.
    Csodálatos éneke előtt gyökereiről, csa-
ládja nehézségeiről (meghurcolásáról?) 
beszélt. A kiváló tehetséggel megáldott 
személyek előtt azonban nem állhat (po-
litikai) akadály sem. A művésznő hitet tett 
nemzeti érzelmeiről, hazafiságáról is. Fel-
csendültek Liszt Ferenc dallamai, Erkel: 
Honfi imája.
  Zongorán Fancsali János, a Budaörsi 
Örmény Önkormányzat elnöke kísérte a 
művésznőt. Közreműködése ennél jóval 
több volt: vetítéssel egybekötött előa-
dást tartott az örmény gyökerű Hollósy 
Kornélia énekesnőről és Simay Rozália 
zongoraművészről, aki Liszt Ferenc tanít-

2022. nov. 18-án a Budapest Örményka-
tolikus Plébánia szalonjában Várallyai 
Kinga zongoraművész volt a vendég. 
   Romantikus szerzők egymáshoz fűződő 
viszonyát és műveik inspirációs forrásait 
állította a középpontba Várallyay Kinga 
zongoraestje. A fiatal zongoraművésznő 
Schumann, Brahms, Ravell  és Bartók 
zenéit is szólaltatta meg. Az elhangzó da-
rabok között pedig olyan történeteket me-
sélt, amelyekkel még élőbbé, érthetőbbé 

Zene felsőfokon koncert az Orlay utcában

Gálaest a Hegyvidéken

Rövid beszámolók a közösség eseményeiről

varázsolja a zenét, és közelebb hozza azt 
a közönséghez.

ványa volt. E ponton is kapcsolódtak Pitti 
Katalin választott dalai az előadáshoz.
   A hangok, dallamok mellett képek is 
gazdagították az érdeklődők ismereteit. 
Az Országos Örmény Önkormányzat jó-
voltából örmény viseletek életnagyságú 
posztereinek kiállítása is látható volt a 
gálaesten. A szebbnél szebb ünnepi ruhá-
kat szívesen magunkra öltenénk egy-egy 
rendezvényen.

A rendezvényt most is a Ferencvárosi 
Művelődési Központban rendeztük meg, 
ahol a tökéletes helyszíni adottságoknak 
köszönhetően sportolt az ifjúság a torna-
teremben, előadásokat hallgatott az érdek-
lődő közönség a központi teremben, ahol 
a délelőtti tánctanítás és az esti táncház is 
helyet kapott, a gálaest a színházteremben 
zajlott, az örmény gasztronómia élvezetes 
falatkái pedig a termeket összekötő elő-
térben kaptak helyet. Az ebédet, baráti 
beszélgetések közben a kertben fogyaszt-
hattuk el, hála a jó időnek is. Vidám, de 
hosszú nap volt, köszönet a szervezőknek 
és az előadóknak, fellépőknek. Külön ki-
emelt érdekesség volt Martin Kotuć és 
Biljana Kotuć beszéde, akik Kiss Ernő, 
1848-49-es honvéd tábornok leszárma-
zottai. A nagyteremben örmény népvise-
leti bemutatót láthattak az arra kíváncsiak, 
valamint a folyosón „Az örmény kultúra 
1001 szála és formája” kiállítás rollup-
jait tekinthették meg. A Nevetek Zenekar 
nagyszerű hangzással és lendülettel hozta 
az örmény dallamokat, így sokan perdül-
tek táncra. Jövőre újra itt leszünk, legyünk 
még többen!
   Az eseményt szervezte az Erdélyi Ör-
mény Kulturális Központ és a Ferencvá-
rosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat.
Támogatta az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület és Újbuda Örmény 
Önkormányzata. Főtámogató volt Magyar-
ország kormánya.

Megjelent: eokk.hu

Fabók Dávid
 

Örmény Letelepedési Nap a Ferencvárosban

Az idei Örmény Letelepedési Nap kiemelkedő volt, hiszen idén ünnepeljük az ör-
mények erdélyi letelepedésének 350. évfordulóját.

Flórián Ágnes és lánya

Sportversenyek egyik fordulójának nyertesei

Szenttamássy Katalin, a Ferencvárosi Örmény-
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megnézi a 
kiállítást
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2022. november 11-én pénteken 17 órakor 
Zuglói Nemzetiségek Házában elhangzott 
Selyem Antónia gyergyószentmiklósi ta-

2022 november 27-én két nagyszerű kon-
certet láthattak az érdeklődők a MOM-
Kult-ban. Délelőtt 11-től az Új Bojtorján 
Zenekar, délután 4 órától pedig a Kaláka 
adott adventi gyermekkoncertet. A ren-
dezvényt az Erdélyi Örmény Kulturális 
Központ szervezte.

XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében november 
16.-án Czárán Eszter, Gráf Ágnes hege-
dűművészek és Hegedűs Valér zongora- 
művész adott koncertet. A műsor Corelli: 
Karácsonyi concerto volt.
   A nagysikerű zenei műsor után az ad-
venti ünnepkörről tartott előadást Kali 
Kinga író, antropológus, diaszpóra- 
kutató, aki bemutatta és összehasonlítot-
ta az örmény és más vallások Karácsonyt 
megelőző szokásait és hagyományait.

Adventi műsor

Örmény karácsonyi Gyermek koncertek

A Zuglói Örmény Önkormányzat rendezvénye

nárnő előadása Ismeretlen-ismerős hősök 
Wass Albert írói világában címmel.

Varga Tamás színművész

bethleni gróf Bethlen Farkas IX kerületi képvi-
selőkkel beszélget

Az októberi Klubon a program koszo-
rúzás és főhajtás volt Pongrácz Gergely 
előtt az Orlay utcai plébánia hősök falánál.
  Utána emlékező műsor a közösségi terem- 
ben Várady Mária moderátor és Varga
Tamás színművészek közreműködésével. 
   A továbbiakban Juhász Ende dudukmű-
vész örmény zenét játszott. 
   Dr. Csernus Gábor emlékbeszédet tartott, 
megemlékezve az 1956-os eseményekről 
és kifejtette mit üzen ’56 a mai fiataloknak.
   Rendezte a XV. kerületi Örmény Önkor-
mányzat.

Örmények ’56-ban

A társulat ládájábó alamizsna adassék 
címmel tartott előadást vendégünk a 
Bethlen  család történetéről, felidézve a 
dicsőséges és sanyarú időszakokat, 1060 
óta a Bethlenek mindig is Bethlenek vol-
tak, legyenek akár szegények akár mi-
niszterek. A Bethlenek leszármazottai 
közül, Bethlen Béla Erdély utolsó kor-
mánybiztosa igaz magyarként nem hagy-
ta el hazáját még üldöztetésében sem, 
végsőkig kitartott elvei mellett, és kopor-
sójaként is ugyanaz a hely szolgált, amely 
hajdan bölcsője volt. Örökségül hagyta 
maga után gyermekeinek, s unokáinak a 
magyarság szeretetét, a földhöz és a hithez 
való mély ragaszkodást.
   Vendégünk felhívására adománygyűj-
tés történt a Kárpátalja háború súlytotta 

Bethleni gróf Bethlen Farkas a novemberi Klubban

magyar és ukrán családok megsegítésére. 
A felhívásnak megfelelően beérkezett cso-
magokat átadtuk. Abban is megállapodás 
történt, hogy ha a jövőben valaki csomagot 
kíván leadni, akkor a vasárnapi szentmise 
után megteheti, mert az összegyűlt ruha 
adományokat Marosváry István el fogja 
juttatni gróf Bethlen Farkashoz.

A Zuglói és XV. kerületi Örmény Nemzeti-
ségi Önkormányzat és a Rákóczi Szövetség 
Rákos Mezeje helyi szervezete bemutatta 
november 30-án „Nagykárolytól Szamo-
sújváron át Besztercéig” címmel Horváth 

Rendezvény Zuglóban
Zoltán György Podmaniczky-díjas mester- 
oktató (BME) és kiadóvezető (Romanika 
Kiadó) vetítettképes előadását. Az este 
folyamán Fogolyán Kristóf fuvolaművész 
előadását is élvezhette a közönség. 
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sebbségek. A társadalomban az örmények 
elfogadottsága felülreprezentált volt, ame-
lyet a korábbi magyarörmény hírességek, 
politikusok szereztek.

1998-2002-as ciklus 
Ezen a választáson a helyi kisebbségi ön-
kormányzat választásában – meggyőző-
dése szerint – a település valamennyi vá-
lasztópolgára részt vehet. A szavazólapra 
kisebbségenként a jelöltek ABC sorrend-
ben kerülnek fel. Ez volt az a választás, 
amikor előnyt élveztek azok akiknek neve 
az ABC-ben elöl volt. A kisebbséget egy-
általán nem ismerő választópolgárok szá-
mukra szimpatikus kisebbségi listán lévő 
első öt névre szavaztak. 
   Egy 1998-as rendelet szerint azokon a 
helyeken, ahol nem volt meg a kellő lét-
szám ahhoz, hogy kisebbségi önkormány-
zat alakulhasson, lehetőség volt elektor-
választó gyűlést kezdeményezni (min. 10 
fő) amelyen többségi szavazással válasz-
tottak egy elektort, aki az országos és a 
fővárosi testület megválasztásán szava-
zati joggal részt vehetett. Ekkor indult be 
az az akció, ki tud minél több kerületben, 
városban, vagy az ország eldugott telepü-
lésein 10 fős társaságot összetrombitálni 
hogy megválasszanak egy-egy kisebbségi 
elektort, ezzel növelve a nyerés esélyt az 
országos és a fővárosi választásokon. 
Mivel az előző ciklus végére az örmények-
nél kialakultak a törésvonalak, megszűnt 
az Armenia Népe Kulturális Egyesület 

1994-98-as ciklus  
1994 Az első kisebbségi önkormányzati 
választás, amelyet dr. Issekutz Sarolta 
szervezett meg Avanesián Alex kérésére. 
A választásokat az örmények kis létszá-
muk ellenére nagy szervezettségben és 
számosságuknál sokkal nagyobb támo-
gatottsággal sikeresen végezték. Teljes 
egyetértésben és békességben vegyes ön-
kormányzatok alakultak (akkor még csak 
egy jelölőszervezet, az Armenia Népe 
Kulturális Egyesület színeiben indult 
mindenki).
   A kerületi és városok képviselőinek 
választása 1994 ősszel, míg az Országos 
és területei/Budapesti választások 1995 
év elején történtek. A választási rendszer 
olyan volt, hogy a helyi választásoknál 
személyekre lehetett szavazni és a leg-
több 5 szavazatot szerzett személy lett 
helyi képviselő. A helyi képviselők szava-
zatinak alapján állt össze az országos és 
a budapesti képviselő testület. A jelöltek 
állítása előre megtervezett volt és a szava-
zás szervezését mintaképnek tekintették.
    Egy év elteltével pótválasztásra volt le-
hetőség, azaz olyan helyeken, ahol 1994-
ben nem volt meg a kellő számú jelölt és 
ajánlás ott lehetőség volt új helyi önkor-
mányzatok megalakulására.
   A szavazási rend az volt, hogy minden 
állampolgárnak lehetősége volt nemzeti-
ségi választócédulát kérni, és eldönthette 
mely nemzetiség, kisebbséget támogatja. 
Az örmények a számosságuktól eltérően 
annyi szavazatot kaptak mint a nagy ki-

Az örmény nemzetiségi választási történelem
Részletek nemzetiségi választásokról szóló cikkeinkből, melyekből kiderül, hogy a 

kezdeti ellenséges állapotokból hogyan jutottunk el a mai egységes közösséghez

A Zuglói Örmény Önkormányzat szerve-
zésében XIV., XI. és I. kerületi képviselők 
csapata tett látogatást októberben a velencei 
Szent Lázár szigetén lévő Mechitarista 
kolostorban. A képviselők, a Bethlen Gábor 

Velencei kirándulás

Alapkezelő Zrt. kulturális pályázata segít-
ségével tehették meg zarándokútjukat az er- 
délyi örmények „Szentföldjére”, Zsigmond 
Benedek szakmai vezetésével.
(Fotó: Heim Pál)

 Kedves Olvasóink!
Jelenleg a Füzetek kéthavonta jelenik meg, ezért már nem tartalmazza a közösségi 
programokat, s így olvasóink nem értesülhetnek innen az eseményekről. Sajnos a 
szerkesztőségnek nem áll birtokában két hónapra előre az EÖGYKE, EÖKK, kü-
lönböző kerületek és az Országos Örmény Önkormányzat által szervezett progra-
mok részletes leírása, így sajnos nem tudjuk közzé tenni az újságban. A mai világ 
sebességéhez igazodóan a programok nagyon dinamikusan változnak, ezért olvasó-
ink e-mailes hírleveleinkből olvashatnak a tervezett programokról, amelyekre 
vagy a magyar.ormeny@t-online internetes címen, vagy az eokk.hu portálon a 

jobb oszlop tetején lehet feliratkozni. Kérjük iratkozzon fel Ön is! 
Ha nincs e-mail címe vagy internetes kapcsolata, kérje meg egy olyan ismerősét, 

akinek van, hogy iratkozzon fel ő, és informálja Önt a hírlevelek tartalmáról.

 KÖSZÖNJÜK ADOMÁNYAIKAT!
Teljes szívünkből köszönjük az adományokat, amielyeket az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesületnek küldtek, bankon keresztül vagy pénztári befi-
zetéssel. Adományukkal hozzájárulnak munkánkhoz, hogy változatos kulturális 
programokat szervezhessünk, megtarthassuk a Klubokat és kiadhassuk a Füzeteket. 
Amennyiben szeretne segíteni, az Egyesület 10100792-72594972-00000007 szám-

laszámára tud utalni. Köszönjük!
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arányában válasszuk meg, lesöpörték. A 
nyertes mindent visz alapon az EÖGYKE 
egyetlen képviselője sem jutott be az 
Országos Örmény Önkormányzatba. A 
Fővárosi Örmény Önkormányzat megvá-
lasztásához egyik félnek sem lett meg az 
abszolút többsége, de megvolt a lehetősé-
ge, hogy nem megjelenéssel a választást 
blokkolja. A választást mindkét fél blok-
kolta. A Fővárosi Örmény Önkormány-
zati választásnál mindkét fél a közelben 
készenlétben várakozott és csak dele-
gáltakat, megfigyelőket küldött. Ebben a 
ciklusban nem alakult Fővárosi Örmény 
Önkormányzat.  Az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesületnek volt négy 
tiszta (egy jelölőszervezet képviselőből 
álló) budapesti kerülete, amely társulást 
hozott létre, Budapesti Örmény Kisebbségi 
Önkormányzatok Társulása (BÖKÖT) 
névvel. A BÖKÖT a ciklus alatt átvette a 
FÖÖ munkáját. Érdekes módon a politi-
kai környezet is elismerte, mint a fővárosi 
örmények egyetlen hivatalos szervezete. 
A négy kerület a saját költségvetési össze-
gének felét közös kosárba tette és azzal 
gazdálkodva igen jelentős rendezvénye-
ket szervezett.

vezető szerepe. Megalakult az EÖGYKE 
is, azzal a céllal, hogy az örmény kisebb-
ség munkáját más irányba terelje ezért a 
választások többé nem arról szóltak, hogy 
a kisebbségi munkát jól megtervezetten, 
egy adott cél irányába kell végezni, ha-
nem választási ütközetek alakultak ki. A 
korábban egy csoportot képező képvi-
selők megosztódtak és mindkét fél új kép-
viselőket szervezett be. Ez a megosztódás 
végső soron oda vezetett, hogy a kezdeti 
szűk és belterjes vezetés helyett a kisebb-
ségi tevékenység kiszélesedett, a felek 
közötti küzdelem alakult ki, amely a akti-
vitás minőségi javulását eredményezte. A 
választások során helyi szinten heterogén 
önkormányzatok alakultak meg, mivel a 
jelölőlistán egymás alatt különböző jelöl-
tek neve szerepelt és az első 5 jelölt kapott 
mandátumot. Az Országos és a területi /
Fővárosi/ önkormányzatot a megválasz-
tott helyi képviselők választották, tehát 
meghatározó tényező, mely csoportnak 
vagy jelölőszervezetnek hány helyi kép-
viselője van. Ajánlatunkat, amely szerint 
az Országos Örmény Önkormányzatot 
és a Fővárosi Örmény Önkormányzatot 
a mandátumhoz jutott helyi képviselők 

A mandátumot szerzett képviselők je-
lölőszervezet szerinti eloszlása:

ARMENIA NÉPE Kulturális Egyesület: 
58 mandátum, 38,66 %
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület: 44 mandátum, 29,33 %
Kilikia Egyesület: 2 mandátum, 1,33%
Függetlenek: 46 mandátum, 30,66 %
Összesen: 150 mandátum,  100 %

Ez az összesítés egyértelműen bizonyítja 
az EÖGYKE választási előretörését és fö-
lényét az ARMENIA-val szemben, azaz a 
magyar társadalom a magyarörmény ki-
sebbségi közösséget elfogadta, bizalmat 
szavazott az örményül nem beszélő, de 
örmény gyökerekkel rendelkező közös-
ségnek. Tette ezt annak ellenére, hogy a 
választást megelőzően az Országos Ör-
mény Önkormányzat, visszaélve média 
hatalmával, mindenhol terjesztette, hogy 
a magyarörmények csak az „etnobiznisz” 
miatt indulnak a választásokon.
   Felkérték a lakosságot, ne szavazzanak 
az örményül nem beszélőkre, valamint 
kikiáltották az ARMENIA-t az egyetlen 
legitim örmény jelöltállító szervezetnek. 
Sajnálatos módon az állami kisebbségi 
hivatalok képviselői is ringbe szálltak, 
kórusban énekelve, hogy ne szavazzanak 
a nyelvet nem beszélő kisebbségi kép-
viselőkre. (Megjegyezzük: törvénytelen 
ez az álláspontjuk, hiszen a törvény nem 
szabja kizárólagos feltételnek a nyelv is-
meretét. Az állami szerveknek a törvény 
betartására kell felügyelnie és nem vala-
kinek az óhajára.)

Mandátumot szerzett képviselőink:
Budapest I. kerület: Bacsó Márton Károly, 
dr. Benedek Katalin Erzsébet, Bende Miklós, 
Dávid Csaba, Gosztonyi Mária
II. kerület: dr. Issekutz Sarolta, Bacsó Zoltán,    
Flórián Antal, Zakariás Antal Dirán,  

Mandátumot szerzett képviselőink:
Budapest:
I. kerület: dr. Benedek Katalin Erzsébet, 
Dávid Csaba 
II. kerület: Bacsó Zoltán, dr. Issekutz Sarolta, 
Fancsali Mária, Zakariás Antal Dirán, 
Zárug Péter Farkas
V. kerület: Lászlóffy István
VI. kerület: Zárug Orsolya (Balogh Réka 
mandátum lemondását követően)
IX. kerület: dr. Borszéki Béla György, 
dr. Debreczeni Antal, Hanusz Gyula,      
dr. Schneiderné Mányó Jolán
XI. kerület: dr. Czárán István, Dávid József, 
Juhász Áron Benedek, Szongoth Gábor
XII. kerület: dr. Issekutz Ákos
XIII. kerület: Forgách Sándorné, Füleki 
Balázs, Király Anikó
XIV. kerület: Kirkósa Sándor, dr. Nagyné 
Ávéd Mária 
Szeged: Dékányné Verzár Katalin, Flórián 
Antal, Hatvani Zoltán, Kövér László, 
dr. Novák Ákos

2002-2006 ciklus 
A választás rendje alapvetően nem válto-
zott, azaz minden választópolgár szavazhat 
és maradt az ABC sorrend a szavazólapon 
   A helyi választások eredményei: ha-
zánkban 30 örmény helyi kisebbségi vá-
lasztás történt, az örmény választások 
mindegyike eredményesen zárult. Buda-
pest 16 kerületében és 14 vidéki városban, 
településen alakulnak örmény kisebbségi 
önkormányzatok.
   A választások az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület szempont-
jából igen sikeresnek mondható, hiszen 
igen nagy ellenszélben folyt a kampány. 
El akartak értékteleníteni, nem létezőnek 
kikiáltani, aminek ellenére nem tűntünk 
el, sőt jelentősen előre törtünk a 98-as vá-
lasztásokhoz képest.A képviselőjelöltek felkészítése az önkormányzati választásokra
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két egyenrangú alelnököt választanak. A 
megállapodás szerint az összefogás min-
dent visz alapon csak az összefogás kép-
viselői kerülnek megválasztásra. 
   Az EÖGYKE és a hozzá tartozó függet-
len Országos képviselők: 
EÖGYKE: id. Aján Gergely, Csiky Zoltán, 
dr. Forgács Barnabás, dr. Kiss Margit, 
Lányi Zsolt, Szongoth Gábor, dr. Tóth Rózsa, 
Zakariás Antal Dirán
Független: Fancsali Gábor János, Kövér 
István, dr. Szabó Árpád Ferenc
   A ciklus alatt az Országos Örmény Ön-
kormányzat működése annyiban változott, 
hogy az egy elnök és két alelnök struktúra 
megváltozott és két egyenrangú alelnöki 
vezetéssé alakult.
   Február 11-én a fővárosi örmény elekto-
rok gyűlésén megválasztották a Fővárosi 
Örmény Kisebbségi Önkormányzatot: 
Csikszentgyörgyi Ficzus Margit, Füleki 
Balázs, Gosztonyi Mária, Heim Pál, dr. 
Issekutz Sarolta, Kátainé Szilvay Ingrid, 
Keve Mária Anna, Szárkiszján Ádámné, 
Wertán Zsoltné.
   A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkor-
mányzat azóta megtartott alakuló ülésén 
elnökké dr. Issekutz Saroltát, alelnökké 
Heim Pált választotta meg.

2006-2010 ciklus
2006. október 1-jén új fejezet kezdődik a 
kisebbségek életében Magyarországon.
  Most első alkalommal a kisebbségi 
képviselet végre valós értelmet nyerhet: 
a kisebbségi választói jegyzék összeállí-
tásával a választás joga azok kezébe ke-
rül, akiket az alkotmány alapján valóban 
megillet a kisebbségi önkormányzat lét-
rehozásának joga, a képviselőiket azok 
választhatják ki, akiket képviselni fognak.
  A települési kisebbségi önkormányza-
ti képviselők választásán az a magyar 

Szabó Anikó, 
III. kerület: Csiky Zoltán, Várady Mária
V. kerület: Alexa Károly, Lányi Zsolt
VI. kerület: Betegh Tünde, Wertán Kinga, 
Dávid Tamás, Wertán Zsoltné
IX. kerület: Balogh Réka, Borbély Bartis 
Júlia, dr. Debreczeni Antal
X. kerület: Dávid Anikó
XI. kerület: dr. Czárán István, Harmath 
Kálmán, Szotyori Nagy Áron, Kátainé 
Szilvay Ingrid 
XII. kerület: dr. Issekutz Ákos, Bacsó Balázs, 
Csikszentgyörgyi Ficzus Margit
XIII. kerület: Füleki Balázs, dr. Kiss Margit
XIV. kerület: Heim Pál, Király Zoltán
XV. kerület: dr. Capdebo Gergely, Balogh 
Jenő
XVI. kerület: dr. Forgács Barnabás, 
Szuper Géza
XVIII. kerület: Czárán Gabriella

Vidéki városok
Budaörs: Fancsali Gábor János, Fancsali 
Emese, dr. Keszi Harmath Péterné, Bona 
Ágnes
Siófok: Id. Aján Gergely, Sinkovits László, 
Ifj. Aján Gergely, Országh Istvánné, 
Besenszky Dániel
Szeged: dr. Tóth Rózsa, dr. Novák Ákos, 
Dékányné Verzár Katalin, Kövér László, 
Hatvani Zoltán
2003 februárban megállapodás kötte-
tett, amely létrejött egyrészt az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
(EÖGYKE) mint jelölő szervezet (a hozzá 
csatlakozó függetlenekkel egyetemben), 
valamint az ún. „Függetlenek” csoportja 
között. (Ebbe a csoportba tartoznak, akik 
a Függetlenek oldaláról aláírják a Meg-
állapodást: Diaszpóra Egyesület, Kilikia 
Egyesület és a hozzájuk csatlakozó füg-
getlenek.)
  A megállapodás szerint közös országos 
elnöknek id. Aján Gergelyt választják és 

lévők, akik kisebbségben voltak. 
  Eredmények: Budapest 11 kerületében 
és Szegeden az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 5 képviselőjelöltje 
mandátumhoz jutott és ezáltal az egyesü-
let célkitűzéseit nyugodt önkormányzati 
működéssel, összehangoltan tudják meg-
valósítani az elkövetkezendő 4 évben. 
   A választás utáni eredmények statisz-
tikáját vizsgálva megállapítható, hogy a 
155 országos örmény képviselő 39,35 %-a, 
míg a fővárosban a 100 bejutottból 56 % 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület által indított. A Fővárosi és az 
Országos Örmény Önkormányzat válasz-
tására 2007. márciusában kerül sor.

Mandátumhoz jutott helyi képviselőink:
Budapest I. kerület: dr. Benedek Katalin, 
Böjtös Jenőné, Dávid Csaba, Merza 
Krisztina, Várady Mária
II. kerület: Bacsó Zoltán, Flórián Antal, 
dr. Issekutz Sarolta, Szabó Anikó, Zakariás 
Antal Dirán
III. kerület: Ajvazov Jurij
VI. kerület: Dávid Tamás, Hegyi Dávid 
András, Raskó Lórántné, Betegh Tünde, 

állampolgár vehet részt, aki a kisebbség 
választói jegyzékében szerepel. Tovább 
segíti a kisebbségi képviselet letisztulását 
az, hogy a helyi önkormányzati rendszer 
és a kisebbségi önkormányzati rendszer 
kialakítása egymástól teljesen elválik.
    Ez a választás volt az első, amikor sze-
mélyes kampányok indultak el, ugyanis a 
választópolgárokat rá kellett venni, hogy 
írásban jelentkezzenek be, töltsenek ki 
egy papírt. A másik szabály azt kívánta el-
érni, hogy kisebbségre szavazók legyenek 
elkötelezettek, azaz a választás napján 
menjenek el másik szavazóhelyre, ahol 
csak a kisebbségekre lehet szavazni.
  Változott az Országos Önkormányzat 
választási rendszere is. Bár most is csak 
a képviselők (elektorok) választottak, de 
megszűnt a győztes mindent visz elmé-
let, mert az országos és területi listákra 
leadott szavazatok alapján egy meghatá-
rozott algoritmus szerint számították ki a 
testület összetételét. Innentől kezdve az 
országos és területi önkormányzatok ve-
gyesek lettek. A megoldás hasonlóvá lett 
a parlamenti működéshez, azaz lettek kor-
mányzó szervezetek és lettek ellenzékben 

Wertán Zsoltné, Gosztonyi Mária, mögötte Füleki Balázs, Keve Mária, dr. Issekutz Sarolta, Heim 
Pál, Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit, Kátainé Szilvay Ingrid, megválasztott képviselők



24 25

Erdélyi Örmény GyökerekErdélyi Örmény Gyökerek2022. november-december 2022. november-december

Az Örmény kisebbségi választások má-
sodik fordulóján 2007 március 4-én vá-
lasztottak az örmény kisebbségi elektorok 
fővárosi és országos képviseletet. 
  Az Országos Örmény Önkormányzat 
EÖGYKE tagjai: Szongoth Gábor, Zakariás 
Antal Dirán, Fülei Balázs, Ajvazov Jurij, 
dr. Szuper Géza, Várady Mária, Wertán 
Zsoltné, Zárugné Tancsin Katalin, Dávid 
Csaba. Az Országos Örmény Önkormány- 
zat testülete március 24-i alakuló ülésén 
Szárkiszján Ádámot választotta meg el-
nöknek.
  A Fővárosi Örmény Önkormányzat 
EÖGYKE tagjai (5 fő a 9 tagú testületben): 
dr. Issekutz Sarolta, Heim Pál, dr. Kelemenné 
Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit, Kátainé 
Szilvay Ingrid, Wertán Kinga. A testület 
a március 19-i alakuló ülésén dr. Issekutz 
Saroltát választotta ismét elnöknek.

2010-2014 ciklus
A választás kimenetele azon múlott, 
hogy ellenfeleink nagyon sok új vidéki 
városban, faluban indítottak jelölteket, 
ahol korábban nyoma sem volt örmé-
nyeknek. Ez a következő - 2014 évi - 

Wertán Kinga Klára, Wertán Zsoltné
VIII. kerület: Bacsó Márton Károly, 
dr. Keszy-Harmath Péterné, Keve Mária, 
Tóth József, Zakariás Enikő
IX. kerület: Balogh Réka, dr. Borszéki 
Béla, Hegyi Péter Hunor, Király György 
András, Szenttamássy Katalin
XI. kerület: dr. Forgács Barnabás, Harmath 
Kálmán, Kirkósa Péter, Kátainé Szilvay 
Ingrid, Szotyori-Nagy Áron Gergely
XII. kerület: Bacsó Balázs György,     
Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit, Ispánki 
Dávid, Mály Katalin, Szabó Bence
XIII. kerület: Füleki Balázs, Kabdebó 
János, Király Zoltán, dr. Kiss Margit, 
Szakály Fruzsina
XIV. kerület: Füleki Józsefné, Heim Pál, 
Szongoth Gábor Gyula, Zárug Béla József, 
Zárugné Tancsin Katalin
XV. kerület: Adorján Zsuzsanna Ágnes, Áts 
József, Lovas Katalin, Nuridsány Judit, 
Nuridsány Zoltánné
XVI. kerület: Heim Kristóf, Szatmári 
Emese Judit, dr. Szuper Géza, Vereczkei 
Réka, Vörös Gábor
Szeged: Dékányné Verzár Katalin, Kövér 
László, Tóth Ferencné, dr. Tóth István 
Tibor, dr. Tóth Rózsa

VIII. kerület: Bacsó Márton Károly, Lós 
Péterné, Zakariás Enikő    
IX. kerület: Balogh Réka, dr. Borszéki 
Béla György, Király György András, 
Szenttamássy Katalin 
XI. kerület: dr. Forgács Barnabás, Harmath 
Kálmán, Kátainé Szilvay Ingrid, Kirkósa 
Péter  
XII. kerület: Borosnyay Klára Mária, 
Ispánkiné Somlyai Katalin, dr. Kelemenné 
Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit, Ligeti 
Edina  
XIII. kerület: Füleki Balázs, Kabdebó 
János, Király Zoltán, dr. Kiss Margit  
XIV. kerület: Heim Pál László, Szongoth 
Gábor, Zárug Béla József, Zárugné Tancsin 
Katalin  
XV. kerület: Áts József, Csernus Gábor, 
Lovas Katalin, Nuridsány Zoltánné   
XVI. kerület: Baráth Emőke, Szatmári 
Emese Judit, dr. Szuper Géza, Vikol Kálmán

Az Országos Örmény Önkormányzat 
létszáma 21 főre csökkent, amelyből az 
EÖGYKE képviselői 7 fő (Füleki Balázs 
József, Szenttamássy Katalin, Szongoth 
Gábor Gyula, Várady Mária, Wertán 
Zsoltné, Zakariás Antal Dirán és Zárugné 
Tancsin Katalin), ami kevés lenne a ve-
zetés és irányítás megszerzéséhez, mégis  
a tárgyalások és egyezkedések eredmé-
nyeképpen az alakuló ülésen az Országos 
Örmény Önkormányzat elnökének Füleki 
Balázst választotta a testület.  Ez komoly 
sikernek tekinthető, mert Füleki Balázs az 
OÖÖ működését keményen szabályozni 
kívánta. Tevékenysége sokaknak nem tet- 
szett, ezért bojkottálásra és ellehetetlenítés-
re szervezkedtek. Tevékenységük annyira
ellehetetlenítette az elnök és az iroda 
munkáját, hogy Füleki Balázs néhány hó-
napos küzdelem után feladta és lemondott 
elnöki tisztségről. Ekkor került az elnöki 
székbe dr. Serkisián Szeván Simon és in-

választásoknál bizonyosodott be, hogy 
ezek az örmények csak egy villanásra, 
éppen a 2010 évi választásra tűntek fel. 
Így ez a látszólagos túlsúly átbillentette 
az Országos Örmény Önkormányzatot 
egy számunkra kedvezőtlen állásba.
   2010-ben 7 örmény társadalmi szervezet 
indult a választásokon, 39 örmény kisebb-
ségi önkormányzat alakult meg összesen 
156 képviselővel.
   A kisebbségi választások az új rend-
szerben, immár másodszor, a kisebbsé-
gi névjegyzékbe való vételkor dőlt el. A 
választások lényegében a folyamatos kö-
zösségépítő munka, illetve annak hiánya 
visszatükröződése.
    A választásokon az EÖGYKE a kitűzött 
célját elérte. A cél a korábbi élettér bizto-
sítása volt, amely a kulturális identitásőr-
ző munkához feltétlenül szükséges. 
   Hagyományos kerületeinkben indítot-
tunk jelölteket, sajnos néhány kerületben 
ránk indítottak, de ezt a támadást minden-
hol sikeresen visszahárítva megszereztük 
pontosan ugyanazt a 11 kerületet, amit 
korábban is vezettünk.
    A konkurens jelölőszervezetek viszont a 
hatalomátvétel stratégiáját követték, ezért 
az intenzív terjeszkedést tűzték ki célul, 
9 új vidéki városban „szervezkedtek”, 
amelyből 8 helyen sikerült a több mint 30 
szavazópolgárt regisztráltatni. E helyeken 
értelemszerűen megnyerték a választást.

Megválasztott kerületi képviselőink 
Budapest, I. kerület: Böjtös Jenőné, Szücs 
Enikő, Sasvári-Merza Krisztina, Várady 
Mária 
II. kerület: Bacsó Zoltán Károly, Flórián 
Antal, dr. Issekutz Sarolta, Zakariás Antal 
Dirán
VI. kerület: Dávid Tamás, Raskó Lórántné 
Betegh Tünde, Wertán Kinga, Wertán 
ZsoltnéAz Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület megválasztott képviselői a Városházán
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hogy szociálisan elhagyatott körzetekben 
utcahosszan hirtelen örmények laknak. 
  E választáson annyi változás történt, 
hogy a nemzetiségi választáson csak 
azok indulhattak és választhattak, akik a 
központi nyilvántartásban szerepelnek. 
Azaz mind a jelölteknek mind a válasz-
tónak regisztrálniuk kell. E regisztráció 
titkos, de a jelölést megelőzően a képvi-
selőjelölteknek, illetve a jelölőszerveze-
tek megküldik a regisztráltak névsorát. 
Innen azonnal kiderültek a turpisságok. 
A regisztrált választók név és címjegyzé-
ke elkerült a jelölőszervezethez. Kitört a 
botrány, amelynek vizsgálata sajnos még 
ma is tart. 2014 óta (6 éve)  nem tudják 
kideríteni, kik szervezkedtek és kik fuva-
rozták azokat a hajléktalanokat, akiknek 
kezében emlékeztető cédula volt, hogy 
mely szervezetre kell szavazzanak.
   Ilyen körülmények mellett borítékolható 
volt a győztes jelölőközösség. A követke-
ző eredmények jöttek ki:
Akopjan Nikogosz ARMÉNIA-KILIKIA- 
ÖIE
Angi József ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE
Avanesian Alexan Artin ARMÉNIA- 
KILIKIA-ÖIE
Bezjian Antranik Lutfi ARMÉNIA- 
KILIKIA-ÖIE
Esztergály Zsófia Zita EÖGYKE
Füleki Balázs József EÖGYKE
Horváthné Menyhárt Jolán ARMÉNIA- 
KILIKIA-ÖIE
dr. Issekutz Sarolta EÖGYKE
Paczér Balázs ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE
dr. Serkisian Szeván Simon ARMÉNIA- 
KILIKIA-ÖIE
Szongoth Gábor Gyula EÖGYKE
Szűcs Bálint Péter ARMÉNIA-KILIKIA- 
ÖIE
dr. Tóth Rózsa Julianna EÖGYKE
Várady Mária EÖGYKE
Zakariás Antal Dirán EÖGYKE

nen kezdődik az  az Országos Örmény 
Önkormányzat igen sötét és zavaros idő-
szaka két cikluson keresztül, amely végül 
az OÖÖ teljes széteséséhez, teljes anyagi 
csődhöz, a székház elvesztéséhez vezetett. 
A helyzet tarthatatlansága és a felisme-
rés, hogy ez tovább nem mehet így, ez az 
állapot a teljes örmény közösségnek ár-
talmas, változtatni kell a kapcsolatokon, 
kényszerítette rá a felekre, hogy szükség 
van megegyezésre, a törvényes működés 
helyreállítására. Sajnos ez a döntés csak a 
rákövetkező választásokra érett be.

A Fővárosi Örmény Önkormányzat 7 
fős testületéből az EÖGYKE képviselők 
száma 5: Heim Pál László, dr. Issekutz 
Sarolta, dr. Kelemenné Csikszentgyörgyi- 
Ficzus Margit, Kátainé Szilvay Ingrid, 
Szücs Enikő Mária. A Fővárosi Örmény 
Önkormányzatban - mivel az EÖGYKE a 
kerületekben igen jól szerepelt, amely ab-
szolút többséget eredményezett - megkez-
dődhetett dr. Issekutz Sarolta vezetésével 
a következő ciklus. A helyettesi pozíciót 
hagyományosan Heim Pál kapta.

2014-2019 ciklus
A választásoknál új elem, hogy a vá-
lasztók egyszerre szavazhatnak a helyi 
nemzetiségi önkormányzati jelöltekre, 
valamint az országos és fővárosi listákra. 
Ahol nincs helyi nemzetiségi jelölt, ott is 
lehet szavazni az országos és (fővárosi) 
listákra. A nemzetiségi választások a párt-
listás választásokhoz hasonlóan zajlanak.
  Ez az örmény választás arról ismeretes, 
arról szólt minden média, hogy hogyan 
lettek örmények a hajléktalanokból a vá-
lasztás idejére. Ki kit hogyan szervezett, 
szállított, és egyáltalán hogyan lehetséges,
hogy pl. egy 8. kerületi hajlékszállón 
olyan sok örmény lakik. Hogyan van az, 

viselőknek módjuk se lett volna elmenni. 
Megtehették, mert a szabályzat, amelyet 
módosítottak, rendkívüli esetekben lehe-
tővé tette az azonnali összehívást. Ter-
mészetesen minden ülés rendkívüli volt, 
minden indokolás nélkül. 
  Az EÖGYKE további képviselői, akik 
a jelölőlistán voltak megtagadták az 
együttműködést az ilyen szervezettel, 
nem vették át mandátumukat. Az OÖÖ 
így működési létszámhatáron maradt. A 
létszámhatáron való működés életveszé-
lyes bármely további érdekmegosztódás 
esetén, és ez be is következett. Így lett, 
hogy az örménységet az a szégyen érte, 
hogy Országos Önkormányzatuk meg-
szűnt. A helyzetet rontotta, hogy a kapott 
pénzekkel nem számoltak el, az iroda 
gazdátlan maradt. Az önkormányzat 240 
milliós adósságot hagyott a következő 
önkormányzatra. Ez oda vezetett, hogy 
a következő önkormányzat fedél nélkül 
maradt, mert az adósság fejében el kellett 
adni a székházat. Sajnálatos módon az 
ügy okozóit még ma is keresi a hatóság, 
nem tudják megállapítani a felelősséget 
(kb. 6 éve).

Azaz az EÖGYKE egyetlen szavazattal 
alulmaradt a 15 fős testületben. Az egy 
fős különbség kritikus minden választás-
nál, labilis akkor, ha nincs konszenzus a 
felek között.  Így lett az egy fős különbség 
az OÖÖ igen szomorú végjátéka. Válto-
zás a korábbi évekhez képest, hogy dr. 
Issekutz Sarolta gondolva, hogy az OÖÖ 
működését törvényes mederben fogja tar-
tani nem a Fővárosi testületben, hanem az 
Országos testületben maradt. A Fővárosi 
Örmény Önkormányzat elnöki pozícióját 
átengedte Esztergály Zsófiának.
  Hiába az EÖGYKE kezdeti próbálko-
zása és konszenzuson alapuló működési 
szabályzat előterjesztése, az ellenoldal 
az 51 %  mindent visz alapon magához 
vett minden jogot és a 49%-ot mindenből 
kisemmizte. Ráadásul technikai trükközé-
sekkel elérte, hogy a 49%-ot törvényesen 
is kizárták az OÖÖ-ből, 6 EÖGYKE és 1 
ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE képviselő 
mandátumát megvonták egyszerre. A 
trükközés az volt, hogy a testületi ülése-
ket valamelyik vidéki városba a reggeli 
órákra hívták össze és az értesítéseket 
előző éjjel küldték el e-mailben. A kép-

2014-ben országos mandátumot szerzett képviselők, balról Szongoth Gábor, Várady Mária, Zakariás 
Antal Dirán, dr. Tóth Rózsa, dr. Issekutz Sarolta, Esztergály Zsófia Zita és Füleki Balázs
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Sarolta, Zakariás Antal Dirán
VIII. kerület: Esztergály Zsófia Zita
IX. kerület: Balogh Réka, Király György 
András, Szenttamássy Katalin
XII. kerület: Béres László Attila, Hegedüs 
Annamária Borbála, Ispánkiné Somlyai 
Katalin Borbála
XIV. kerület: Heim Pál László, Szongoth 
Gábor Gyula, Zárugné Tancsin Katalin
XV. kerület: Belényessy István Zoltán, 
Lovas Katalin, Nuridsány Zoltánné
Miskolc: Ledniczky Zsolt, dr. Rózsa Péter, 
Szombatiné Nagy Valéria

2019-2024 ciklus
Sikeresen és egyúttal sikertelenül lezaj-
lottak a 2019. évi örmény nemzetiségi 
önkormányzati választások. A sikertelen 
jelzőt azért használhatjuk, mert a koráb-
bi választásokhoz hasonlóan, nem történt 
áttörés a magyarörmény közösség aktivi-
tásában.
   15-20 ezerre becsült Erdélyből szár-
mazó magyarörmény közösség alig ak-
tivizálódott. Csak kb. 20 %-a regisztrált, 
amelynek alig több mint 10 %-a ment el 

A Fővárosi Örmény Önkormányzat tes-
tületben az EÖGYKE 4:3 arányban több-
séget szerzett, így magához vehette a ve-
zetést. Felmerülhet az olvasóban, hogy 
itt a helyzet fordított, azaz az EÖGYKE 
kisemmizheti az ellenzéket. A tényszerű 
helyzet az, hogy az ellenzék minden kény-
szer nélkül kiszállt a Főváros működésé-
ből. Mindhárman az országos testületben 
is szerepeltek, így automatikusan lemond-
tak, maguk helyett olyanok jöttek be, akik 
szinte fel sem vették a mandátumot.
Akopjan Nikogosz ARMÉNIA-KILIKIA- 
ÖIE
Avanesian Alexan Artin ARMÉNIA-     
KILIKIA-ÖIE
Esztergály Zsófia Zita EÖGYKE
Heim Pál László EÖGYKE
dr. Issekutz Sarolta EÖGYKE
Kátainé Szilvay Ingrid EÖGYKE
dr. Serkisian Szeván Simon  ARMÉNIA- 
KILIKIA-ÖIE

Mandátumhoz jutott helyi képviselőink:
Budapest I. kerület: Sasvári-Merza Krisztina, 
Szücs Enikő Mária, Várady Mária
II. kerület: Bacsó Zoltán Károly, dr. Issekutz 

mányzati képviselőinek listája: dr. Czárán 
István, dr. Csernus Gábor, Dávid Márton 
Áron, Fabók Dávid, dr. Issekutz Ákos, dr. 
Issekutz Sarolta.

Fővárosi Örmény Önkormányzat képvi-
selői: Esztergály Zsófia Zita, dr. Székely 
András Bertalan, Kirkósa Péter 

Mandátumhoz jutott helyi képviselőink:
Budapest I. kerület: Várady Mária, dr. 
Issekutz Ákos, Sasvári Merza Krisztina 
II. kerület: dr. Issekutz Sarolta, Bacsó Zoltán, 
Vereckei Csaba
VIII. kerület: Esztergály Zsófia Zita, Bódis 
Alpár, Király Zoltán
IX. kerület: Szenttamássy Katalin, Balogh 
Réka, Király György
XI. kerület: Marosváry István, dr. Czárán 
István, Kirkósa Péter, dr. Forgács Barnabás, 
Keszi-Harmath Enikő
XII. kerület: Hegedüs Annamária, Dávid 
Márton Áron, Fabók Dávid
XIII. kerület: Kabdebó János
XIV. kerület: Zárugné Tancsin Katalin, 
Heim Pál, Szongoth Gábor, Bulbuk Éva 
Mariana, Varga Ferencné
XV. kerület: Nuridsány Zoltánné, dr. 
Csernus Gábor

szavazni. E választást azért mondhatjuk 
mégis sikeresnek, mert a választási eredmé- 
nyekhez képest várhatóan a magyarörmény- 
ség biztató és reményteljes öt év elé néz.
   A választások technikailag az előző 2014 
évihez hasonló szellemben történtek, csak 
annyi változás volt, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok indulási lehetőségét a 
2011 évi népszámlálás adataihoz kötötték. 
Pillanatok alatt kiderült, hogy a korábban 
indított helyek közül nagyon sok település 
nem felel meg a választási feltételnek. Az 
apró településeken, ahol korábban sem 
volt kellő létszámú örmény, most nem le-
hetett jelölteket állítani.
   E választás arról nevezetes, hogy az ör-
mények óriásit léptek a kiegyezés útján. 
Nem mindenki ért ezzel egyet és sokan 
ellenzik. A választások előtt a két legna-
gyobb jelölőszervezet megállapodott a 
békés egymás élésben és az erőforrások 
megosztásában. Ez az elv nem sikeres 
még minden területen, de így is nagy elő-
relépés. Az EÖGYKE már a választások 
előtt kidolgozta a Közös Örmény Célok 
Nyilatkozatát, valamint több ajánlást 
adott ki, mindegyikben a megbékélést 
szorgalmazva. A végső döntést a válasz-
tás eredménye hozta meg, mivel a három 
jelölőszervezet közül egyiknek sem lett 
akkora előnye, hogy egyedül vezessen. 
Mindenképpen szövetkezni kellett. Az 
EÖGYKE képviselői az Országos Örmény 
Önkormányzat  vonatkozásában úgy dön-
töttek, hogy nagykoalíciót hoznak létre, 
megegyezve a nagyobb társjelölőszerve-
zet képviselőivel („Alex és Nikogosz csa-
patával”) és békés egymás mellett élést 
biztosítanak. A Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat képviselői inkább a kisebb társz-
szervezettel működnek együtt („Szeván 
csapatával”) és kicsit kiélezett egyensúly-
lyal vezetik a testületet.
   Az EÖGYKE országos örmény önkor-

Specziár Attila, Szenttamássy Katalin, Zakariás Enikő, Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit, dr. Issekutz 
Sarolta, Balogh Jenő, Heim Pál dr. Issekutz Sarolta és Várady Mária



A szeretet mindent megold! - tanulságos történet
Egy asszony kijött a házból, és három, hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögél-
ni az udvaron. Nem ismerte őket. Így szólt hozzájuk: - „Nem hinném, hogy ismernélek 
benneteket, de éhesnek látszotok. Kérlek, gyertek be és egyetek valamit!”
- „A ház ura itthon van?” - kérdezték.
- „Nem” - válaszolta az asszony. „Nincs itthon.”
- „Akkor nem mehetünk be” - felelték.
Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki mi történt. „Menj, mondd meg 
nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket!” Az asszony kiment, és újra behívta az 
öregeket.
- „Együtt nem mehetünk be a házba” - felelték.
- „Miért nem?” - kérdezte az asszony.
Az egyik öreg magyarázatba kezdett: „Az Ő neve, Jólét” - mutatott egyik barátjára, 
majd a másikra mutatva azt mondta: „Ő a Siker és én vagyok a Szeretet.” Majd így 
folytatta: - „Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel, melyikünket akarjá-
tok behívni.”
Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott. A férj megö-
rült. „Ez nagyszerű!!” - mondta. - „Ebben az esetben hívjuk be Jólétet. Hadd jöjjön be, 
és töltse meg a házunkat jóléttel!”
A felesége nem értett egyet. „Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert?” A me-
nyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával. „Nem lenne jobb a 
Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel!”
- „Hallgassunk a menyünkre”! - mondta a férj a feleségének.
- „Menj, és hívd be Szeretetet, hogy legyen a vendégünk!”
Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget: - „Melyikőtök a Szeretet? Kérlek, 
gyere be, és legyél a vendégünk.” A Szeretet felállt, és elindult a ház felé. A másik kettő 
szintén felállt, és követték társukat.
Az asszony meglepve kérdezte: - „Én csak a Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?”
Az öregek egyszerre válaszoltak: - „Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik ket-
tő kint maradt volna. De mivel Szeretetet hívtad, ahová ő megy, oda mi is vele tartunk.”
Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!
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