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Hitünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésére
és továbbadására szövetkeztünk
Ezekkel a jelszavakkal indult az Országos Örmény önkormányzat huszonhárom képviselőjeiöltje a választásokon, Az Arménia Népe Kulturális EEJesüIet és független
ie]öltjei telieS győzelmet arattak. Nagy megtiszteltetésnek tekintem, hogy az elmúlt négy év munkája alapján
engem is újraválasztottak, Ez a bizalom további munka-

ra sarkall és kötelez is. Sikelült megteremtenünk a
megfelelő infrastruktúrát: l997-ben megnyílt az Ör,
mény Kulturális és Információs Központ a pesti Belvárosban, ahol számos kiállítást, kulturális rendezvén}t,
vitakört, éS hangvercenyt is rendeztünk, Három éVe ta,
nítjuk tanfolyamaikon az örmény nyelvet, szemesztereinke egyre növekvő sámban iönnek a jelentkezők, a tizenéves gyerekektől az örökifjú nyolvanévesekig. A fővá-

roson Kvül nyehtanfolyamok indultak Székesíehérváron,
Debretenben, NqírEqháván és Yeszprémben is és a hallgatók
egyre nagyobb sikerrel birkóznak meg a gyönyörű, de
nem könnyű örmény nyelwel.
Az elmúlt ciklusban a magyarországi örménység nagy
hanesúl}t fektetett a más országokban diaszpórában
élő örmény közösségekkel kialakítandó jó kapcsolatokra. Alapszeződéseket kötöttünk a Romániai Örmény Szba Bulqáiai Örménq Sunluettel, és kezdeményez,
tük az együttműködést a németországi, ausztriai, ukraj,
nai, csehországi és észtországi örmény szervezetekkel
is, l998 nyarán Genfben létreiött az Európai Örnénq Kö,
vetséggel ,
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ahol az a megtiszteltetés ért, hogy ennek alelnöke lettem, A Fórum alapító tagjai Nagy-Bri-

ajsséqeh Főruma,

tannia, Belgium, Sváic, Oroszország, Olaszország és
Magyarország voltak, 2 000-ben nálunk rendezik meg az
Európai Örmény Közösségek Fóruma konferenciáját,

Komolyan készülünk erre a fontos nemzetközi eseményre, amely közeihozza egymáshoz az Európában

szétszórtan é]ő, de azonos nyelvet beszélő, azonos kultúrát ápoló közösségeket.
Az elmúlt években megkezdett munkát, a megválasztott öímény önkormányzatoka, az elnökségre támaszkodva kívánjuk folytatni, Feltárluk és népszerűSítiük aZ
örmények évezredes, gazdag kultúráiát, Még több részt-

vevőt toborzunk nyelvtanfolyamainkra. Nagy tervünk,
hogy kisebbsegi örmény iskolát alapítsunk, amely a környe,
ző országokban éiő örmények oktatását is szolgálhatná,

Fontosnak tartjuk az országon belül a szorosabb,
összehangoltabb együttműködést az örmény önkormányzatok között. Az információáramlásnak a legújabb
formáival is élni kívánunk, amikor saját honlapot nyitunk az lnterneten, naprakész hírekke] éhünkről, terveinkrő], vallásunkról, kultúránkól, Mi, örmény közösségek, akik szétszórtan élúnkaz egész világon, így fogiuk
elérni egymást, és a modern technika segítségévelígy
győzzük le a távolságot.

A kéthetente meg|elenő "ARARÁT" című újságunk

a

jöVóben megnöVelt o]dalszámmal, gazdagabb tarta,
lommal, havonta jelenik majd meg, Mindez hosszú távon az örmény közösség nyelvének, kultúrájának és
identitásának megmaradását is szolgálni fogja,
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