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Magyarországi Örmény szervezetek

- Önkormányzati választások

- Spjurk Egyesület

Önkormányzati választások

Az 1994. december 11-ei kisebbségi önkormányzati választások során Budapest hat
kerületében, Szigethalmon és Veszprémben alakult meg örmény kisebbségi önkormányzat.
1995. március 4-én választották meg a 9 fos Fovárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzatot (az
összes elektor száma 30, a megjelenteké 27 fo volt). A 17 fos Országos Örmény Önkormányzat
megválasztására 1995. február 19-én került sor (az elektorok száma 40, a megjelenteké 38 fo
volt).
1995. november 19-én a fováros további 4 kerületében, valamint Székesfehérvárott,
Debrecenben, Dorogon és Nyíregyházán választottak örmény kisebbségi önkormányzatot. Így
az elmúlt ciklusban összesen 16 helyi, a fovárosi és az országos önkormányzat muködött.
Az 1998. évi választásokon 16 fovárosi kerületi és 8 vidéki, azaz összesen 24 helyi örmény
kisebbségi önkormányzat megválasztására irányuló kezdeményezés volt eredményes.
Az Országos Örmény Önkormányzatot 1999. január 3-án választották meg. A 23 fos testületet
az Armenia Népe Kulturális Egyesület 19 elektora és 4 független elektor alkotja. Az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületbol senki nem jutott be az országos önkormányzatba. A
két szervezet szembenállása hiúsította meg 1999-ben a fovárosi örmény kisebbségi
önkormányzat létrehozását.
A magyar állam 1997-ben az Országos és a Fovárosi Örmény Önkormányzat elhelyezésére a
Budapest, Soroksári u. 1. sz. alatti Duna Házban, 55,5 MFt-ért vásárolt 300 m2-es
irodahelyiséget, és azt térítésmentesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta.
A Kisebbségi törvény alapján az Országos Örmény Önkormányzat 15 MFt egyszeri
vagyonjuttatásban részesült. Az országos önkormányzat 1997-ben 10, 1998-ban 13,8,
1999-ben 17 MFt központi költségvetési támogatásban részesült.
A helyi önkormányzatok 1997-ben 300 eFt, 1998-ban 350 eFt költségvetési támogatást kaptak
önkormányzatonként.

Az örmények önálló iskolahálózattal nem rendelkeznek, az önkormányzatok viszont több helyütt
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szerveznek nyelvtanfolyamokat. Vasárnapi iskolák keretében - Budapesten, Székesfehérvárott,
Veszprémben, Dorogon és Debrecenben - folyik nyelvoktatás..
Az 1997/98-as tanévben 5 egyetemi hallgató részesült a Kisebbségi Közalapítvány
ösztöndíjában, melynek együttes összege 350 eFt volt Az 1989/99-es tanévben 2 örmény
felsofokú oktatásban tanuló nyerte el a Kisebbségi Közalapítvány ösztöndíját, összesen 200
eFt-ot

A magyarországi örmények kulturális programjait, rendezvényeit a Kisebbségi Közalapítvány a
beszámoló két évében 1,699 millió illetve 2,665 millió Ft összeggel támogatta.

Vallási szervezetük az örmény katolikus egyházközség 1924-ben létesült. A Budapesten
felépült és az országban egyetlen örmény templom és lelkészség nemcsak vallási céllal
muködik, falai közt a helyhez méltó színvonalas - elsosorban egyházi jellegu - kiállításokat és
kamarahangversenyeket rendeznek.

Az Országos Örmény Önkormányzat intenzív kapcsolatokat tart fenn az anyaországgal és a
világon diaszpórában élo örménységgel, mindenekelott az erdélyiekkel.

Spjurk Egyesület
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