Beszámoló a Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2012. évi m ködésér l

A kisebbségi önkormányzat képvisel testülete:
dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska elnök
dr. Dzsotján Gagik - elnökhelyettes
dr. Juhász-Nagy Péterné titkár
Erd s Ferenc képvisel
A kisebbségi önkormányzat a 2012-es évben 12 testületi ülést tartott, ezeken 42
határozatot hozott. Számlavezetését a helyi önkormányzat pénzügyi osztálya
végezte. Jegyz könyvei a Polgármesteri Hivatalban megtekinthet k. A kisebbségi
önkormányzat képvisel -testülete munkáját megalakulása (1995) óta, tehát 19.
éve társadalmi munkában, tiszteletdíj nélkül végzi.
Az elmúlt, 2012-es naptári évben a Dorogi Örmény Önkormányzat az alábbi
tevékenységet végezte:
JANUÁR
1. A 2012-es év új adminisztrációs feladatokkal indult. A Kormányhivatal
tájékoztatásának értelmében az év eleji teend khöz
munkaterv, zárszámadás,
költségvetés újabb feladatok járultak: az önálló bankszámlanyitás, mely az állami
támogatás feltétele, amelyet meg kell el znie az önkormányzat neve
megváltoztatásának. nemzetiségi önkormányzat képvisel -testületének egyhangú
döntése alapján a korábban Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat neve:
DOROGI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
FEBRUÁR
1. A kisebbségi önkormányzat a Polgármesteri Hivatal felkérésére, a sokéves
hagyománynak megfelel en elkészítette beszámolóját és a 2012. évre vonatkozó
munkatervét. A nemzetiségi önkormányzat elkészítette költségvetését is. Az új
államháztartási törvény alapján 2012. január 1-t l a nemzetiségi önkormányzatok
költségevetései már nem épültek be a helyi önkormányzat költségvetésébe. A
nemzetiségi önkormányzat önállóan alkotta meg költségvetését a Dorog Város
Önkormányzata által a nemzetiségi önkormányzatnak juttatott 80.000 Ft összegre.
2. A nemzetiségi önkormányzatok elkészítették munkabeszámolójukat, és részt
vettek a február 14-re meghirdetett bizottsági ülésen. Az örmény önkormányzat
munkáját az elnök röviden összefoglalta, kiemelve a jelent s kiadói tevékenységet. A
jelen lév képvisel k is elismeréssel nyilatkoztak a nemzetiségi önkormányzat
munkájáról, hangsúlyozták az örmény önkormányzat értékvéd és identitás rz
tevékenységét, kiemelve az évente rendezett városi ünnepséget, az iskolákkal kötött
megállapodást, melynek értelmében évente jutalomkönyveket adnak az iskoláknak.
A nemzetiségi önkormányzat elnöke a távlati célokat is megfogalmazta: 2012. a
könyv éve Örményországban. Ezért szeretnének szép kiadvánnyal tisztelegni a jeles
esemény el tt, nagyszabású rendezvényt terveznek, melyre a Bécsben székel
örmény nagykövetet is meghívják. A másik jelent s esemény Az Eufrátesz hídján
jereváni könyvbemutatója, melyet az örmény Diaszpóra Minisztérium, Kulturális

1

Minisztérium és A Magyar-Örmény Baráti Társaság közrem ködésével szerveznek
meg.
3. Kovács Lajos, a Dorog Város Baráti Egyesület elnöke megköszönte a nemzetiségi
önkormányzat támogatását a Jövevények és vándorok c. memoárkötethez,
(melyben Krajcsir Piroska is publikált) s átadta a beszámolót, a számlaelszámolást
és a tiszteletpéldányokat. A nemzetiségi önkormányzat képvisel -testülete a Kovács
Lajos által írt beszámolót elfogadta, a tiszteletpéldányokért köszönetét fejezte ki.
4. A Dorogi Örmény Önkormányzat és az Ararát Kulturális Egyesület hagyományos,
testületi üléssel egybekötött zártkör rendezvényét tartotta a Kossuth L. u. 10/b sz
alatt. A rendezvény hivatalos részében mindkét szervezet megalkotta összehangolt
munkatervét, melyet határozatban fogadtak el.

MÁRCIUS
1. A nemzetiségi önkormányzat kezdeményezte a névváltozást; melyet a MÁK
Komárom-Esztergom megyei igazgatósága engedélyezett. Ezután új pecsétet rendelt
a régi helyett, majd a helyi OTP Banknál az Aht 84.§(1) és (2) bekezdése alapján
önálló fizetési számlát nyitott. Ezt az adminisztrációs tevékenységet a nemzetiségi
önkormányzat elnöke dr. Juhász-Nagy Péternével, mint az önkormányzat titkárával
és cégszer aláíróval közösen végezték.
2. A március 15-i városi ünnepségen dr. Dzsotján Gagik képviselte az
önkormányzatot.
3. Az önkormányzat megkapta a Komárom- Esztergom megyei közgy lés elnökét l,
valamint Nyergesújfalu polgármesterét l a felkérést a kétévente megrendezend
Nemzetiségi Találkozóra. Ezeken a találkozókon a Guszán-trió számos alkalommal
fellépett. Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska id közben egyeztetett az együttes tagjaival:
a május 19-i fellépést más elfoglaltság miatt nem tudták vállalni.
4. A 2012-es munkaterv értelmében el zetes egyeztetés alapján a dorogi örmény
nemzetiségi önkormányzat delegációja felkereste bécsi rezidenciájában (Vienna,
Hadikgasse 28.) Arman Kirakoszjan urat, az Örmény Köztársaság
magyarországi nagykövetét. A március 30-i megbeszélésen jelen voltak: Arman
Kirakoszjan nagykövet, Arthur Musheghjan konzul, dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska
nemzetiségi elnök, dr. Dzsotján Gagik elnökhelyettes. Dr. Dzsotjánné Krajcsir
Piroska átadta Arman Kirakoszjan nagykövetnek a nemzetiségi önkormányzat felkér
levelét. Szóban röviden ismertette a dorogi nemzetiségi önkormányzat
tevékenységét az elmúlt másfél évtizedre vonastkozóan. Röviden vázolta a 2012-es
évi terveket, els sorban a könyvnyomtatás 500. évfordulójára tervezett rendezvény
jellegét. Felkérte a nagykövetet, hogy vállalja el a rendezvény f védnökségét, illetve
jelenlétével tisztelje meg a könyvbemutatót. Az örmény népirtás 100. évfordulója
alkalmából megjelentetend dokumentumkötet összeállításában az önkormányzat
elnöke megtisztel nek tartaná Kirakoszjan úr, mint a téma avatott ismer je
közrem ködését, illetve felkéri el szó írására. Arman Kirakoszjan nagykövet úr
válaszában kifejtette, hogy a felkéréseknek szívesen eleget tesz, amennyiben hivatali
ideje erre módot és lehet séget ad. Jelezte azt is, hogy jelenleg még nincs
hivatalosan beiktatva, de a KEH az szi rendezvényekig remélhet leg megteszi a

2

hivatalos lépéseket. A Dorogi Örmény Önkormányzat nevében az elnök átadta az
önkormányzat ajándékát: az eddig megjelent önkormányzati kiadványokból 3-3
példányt.
Artur Musehghjan konzul jelezte, hogy szívesen részt vesz az önkormányzat által
szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, természetesen el zetes egyeztetés
után. A két fél megegyezett abban, hogy a kapcsolatokat lehet ségeik szerint
ápolják, egymást a programokról informálják. A megbeszélés örmény nyelven történt.

ÁPRILIS

1. A Dorogi Örmény Önkormányzat igényelte a 28/2012.(III.6) sz. kormányrendelet
alapján a 2012. évre szóló feladatalapú támogatást.
2. A Dorogi Örmény Önkormányzat elfogadta a Dorogi Önkormányzat Képvisel Testülete által kidolgozott 2012. évre szóló együttm ködési megállapodást, és a
majdnem két évtizedre visszatekint együttm ködés gyakorlatához híven, a városi
önkormányzattal harmonikusan együttm ködve végzi kulturális tevékenységét.
3. A nemzetiségi önkormányzat elnöke egyeztetett Mucha Ildikó könyvtárigazgatóval
a 2012-ben a könyvtárban rendezend programokról. A szervezési és lebonyolítási
munkákban is számítanak a könyvtár segítségére. Ezért
a nemzetiségi
önkormányzat az Arany János Könyvtár számára egyszeri, vissza nem térítend
támogatást ad, melynek összegét 25.000 Ft-ban határozza meg. A Dorogi Örmény
Önkormányzat az 1915-ös népirtás áldozataira könyvbemutatóval emlékezett.
Bemutatásra került: Hracsja Kocsar: Az Eufrátesz partján c. kétnyelv
elbeszéléskötete és Tanulmányok a genocídium kérdésköréb l c. többnyelv
kiadvány A könyveket bemutatta dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska. A rendezvényen
közrem ködtek Dzsotján Dávid és Erd s Ferenc. A könyvbemutató helyszíne az
Arany János Városi Könyvtár volt. A könyvtár Örmény Szekciója számára átadták a
könyvbemutató ajándékpéldányait. A rendezvényr l a Dorog TV Jászberényi Károly
és Faragó Rudolf közrem ködésével felvételt készített.
4. A Dorogi Örmény Önkormányzat részt vett az Országos Örmény Önkormányzat
által szervezett az április 24-i koszorúzáson és megemlékezésen a budapesti
K keresztnél. A MÚOSZ nagytermében rendezett kiállítás és m sor különleges
tisztelgés volt az 1915-ös népirtás áldozatai el tt. A kegyeleti koszorúzás, valamint
ezt követ en a filmvetítés április 24-én, az évforduló napján történt, melyen a Dorogi
Örmény Önkormányzat évek óta részt vesz. A rendezvényeken több prominens
személyiséggel is sikerült beszélgetni, többek között Arthur Musheghian bécsi
nagykövetségi konzullal, Ashot Baghdasaryan szobrászm vésszel, és az
együttm ködés lehet ségeit mérlegelték.
5. A Dorogi Örmény Önkormányzat az Eötvös József Általános Iskola tantestületét és
diákjait kérte fel a 2012-es városi október 6-i ünnepség irodalmi részének
megszervezésére. Az önkormányzat elnöke felkér
levelet írt Sitku Pál
f igazgatónak, valamint Víg Attila iskolaigazgatónak.
6. Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska történelmi-m vel déstörténeti-néprajzi tárgyú
cikkeib l Az Örmény Könyv Éve ünnepségsorozat keretében Örmény motívumok
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címmel kötetet. kíván megjelentetni a nemzetiségi önkormányzat. A kötet
összeállításáért, nyomdai el készítéséért felel s: dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska. A
kötet el szavának megírására dr. Eperjessy Ern néprajzkutató professzort kérik fel.
A kötet megjelentetéséhez kérik az Országos Örmény Önkormányzat és az Örmény
Kulturális Központ segítségét is.
MÁJUS
1. A Dorogi Örmény Önkormányzat felkérte az Eötvös József Általános Iskola
igazgatóját, hogy a nemzetiségi önkormányzat szervezte október 6-i városi
ünnepségen irodalmi m sorral szerepeljen.
JÚNIUS
1. A nemzetiségi önkormányzat az el z évi pénzmaradványt beépítve módosította
költségvetését.

JÚLIUS
1. A Dorogi Örmény Önkormányzat elnöke és alelnöke találkozott Hajk Demojannal,
a jereváni Genocídium Intézet és Múzeum igazgatójával a budapesti Örmény
Kulturális és Dokumentációs Központban. Az Országos Örmény Önkormányzat
elnöke, alelnökei és képvisel i, valamint a bécsi örmény nagykövetség f tanácsosa,
Arthur Musheghjan is jelen volt a tárgyaláson, melyen a 2015-ös genocídium (a
tragikus esemény 100. évfordulója) magyarországi megemlékezését készítették el ,
illetve megbeszélték a feladatokat és lehet séget. Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska
vázolta azt az elképzelését, hogy erre az évfordulóra a Jerevánban kiadott akadémiai
dokumentumgy jteményb l kellene fordítani egy kötetre valót, és az el szót Hajk
Demojan írhatná hozzá. A dokumentumok az örmény népirtás témáját ölelnék fel
1896-tól 1988-ig, illetve a budapesti baltás gyilkosságig (2004). A kiadvány magyar
és örmény közös kiadványként jelenhetne meg.
AUGUSZTUS
1. Augusztusban Budapesten Krajcsir Piroska és dr. Dzsotján Gagik találkoztak Hajk
Demojannal, aki egy delegációt vezetett közép-európai korútján. A megbeszélésen a
kiadandó kötet részletesebb tartalmát és tervét dolgozták ki. Hajk Demojan kérte,
hogy a jereváni Genocídium Intézet munkáját támogatandó, a magyarországi
örmények lehet ség szerint nyújtsanak segítséget a még eddig ismeretlen, vagy
feltáratlan, az örmény népirtásra vonatkozó dokumentumok felkutatásában.

SZEPTEMBER
1. A magyar közvéleményt megrázta az azeri baltás gyilkos kiadatásának és
szabadon bocsátásának a híre. A dorogi örmény önkormányzatot azért is érintette

4

mélyebben az ügy, mert fordítóként
dr. Dzsotján Gagik
végigkísérték a
tárgyalások menetét, és ismerték az örmény fél jogi képvisel it is. Az örmény
közvélemény számára nagyon sokat jelentett, hogy a magyar igazságszolgáltatás
részrehajlás nélküli, igazságos ítéletet hozott. (Ezt Szerzs Szárgszján elnök is
kifejezte Sólyom Lászlóval folytatott megbeszélése alkalmával 2010-ben.) Ezt az
igazságos ítéletet írta felül a kormány lépése, melynek következtében Örményország
megszakította diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal.
2. Dorog város polgármestere, dr. Tittmann János példamutatóan gyorsan reagált az
eseményekre, és rendkívüli testületi ülést hívott össze szeptember 7-én, melyre
meghívást kapott az örmény nemzetiségi önkormányzat elnöke is. Dorog város
képvisel -testülete határozatban rögzítette a magyar és örmény kapcsolatok további
töretlen folytatását, valamint elhatárolódott a kormány szakmaiatlan és morálisan
kifogásolható tettét l.
3. Az Országos Örmény Önkormányzat szeptember 7-én tüntetést szervezett az
Igazságügyi Minisztérium elé. Ezen képviseltette magát a dorogi örmény nemzetiségi
önkormányzat és felszólalt dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska is. Beszédében a
bocsánatkérés fontosságára hívta fel a kormány figyelmét. Ez lett volna a feltétele a
diplomáciai kapcsolatok helyreállításának. A bocsánatkérés a felel sök és a kormány
részér l a mai napig nem történt meg.
4. Az Örmény motívumok c. kiadvány anyaga tematikusan elkészült. Sajnos, a
nagykövetséggel a diplomáciai kapcsolatok megszakítása miatt nehézkes az
együttm ködés. Az önkormányzat testülete szerint érdemes a tervezett
könyvbemutatót kés bbre halasztani. A Bécsben székel örmény nagykövet
korábban támogatásáról biztosította az önkormányzatot, és érdemes lenne várni,
hogy Arman Kirakoszjan úr jelenlétével is emelje a fényét egy nagyszabású dorogi
könyvbemutatónak.
OKTÓBER
1. Az aradi vértanúk városi ünnepségre a dorogi Zrínyi Ilona általános iskola készített
irodalmi m sort. Az október 5-én tartott rendezvényen a nemzetiségi önkormányzat
elnöke mondta az ünnepi beszédet. Az ünnepség egyik kiemelked pillanat volt,
amikor Alex Avanesian, az Országos Örmény Önkormányzat alelnöke átadta dr.
Tittmann Jánosnak a Kiss Ern -Lázár Vilmos emlékplakettet. Ez a magyarországi
örmények által alapított legrangosabb kitüntetés, melyet azoknak a els sorban nem
örmény származású
- személyiségeknek adnak, akik tevékenységükkel
kiemelked en támogatták és segítették a magyarországi örményeket. A városi
ünnepségen közrem ködött Erd s Ferenc, az eseményr l felvételt készített a Dorog
TV és jelen voltak a sajtó más képvisel i is.
2. A Dorogi Örmény Önkormányzat címet változtatott, ennek értelmében módosította
SzMSz-ét.
NOVEMBER

5

1. A nemzetiségi önkormányzatot megkereste Kovács Lajos a DVBE elnöke
támogatási kéréssel. Publikálni szeretnék a Kölcsönhatások a dorogi szénmedence
településeinek történetében c. kiadványt, melyet az örmény önkormányzat
tekintettel a városi baráti társaság és a nemzetiségi önkormányzat kulturális
együttm ködésének másfél évtizedes múltjára; közös rendezvények, kiadványokban
kiemelt helyen szerepeltek örmény anyagok, stb. 50.000 Ft-tal támogat.

2. Az örmény önkormányzat tervei szerint Mártáián Ermone üvegfest -m vész A
mester és tanítványai cím sikeres kiállítását november-decemberben mutatták
volna be. Mivel a dorogi Galéria erre az id szakra már foglalt, az elmaradt kiállítást
2013 januárjában megrendezik.
3. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályától kapott adatok alapján a keretszámok
értelmében módosította a 2012-es évi költségvetés III. negyedévi teljesítését a
képvisel -testület.

4. Az Örmény motívumok nyomdai el készítése megtörtént, de a nyomtatásra a
kiadó év végi kapacitása miatt csak januárban kerülhet sor. A képvisel - testület át
fogja gondolni a könyvbemutató mikéntjét is, miután az örmény-magyar diplomáciai
kapcsolatok megszakítása miatt
a korábban tervezett módon nem lehet
megrendezni az eseményt, bármennyire sajnálatos is ez. A könyvbemutatót a 2013as év els felében fogja megszervezni a dorogi örmény önkormányzat.
dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska
elnök
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