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Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
Gáspár	Ernő

2013. február 9. napján, életének 84., házasságának 55. évében visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Szeretett halottunk hamvait 2013. március 1. napján, pénteken 9.30 óra-
kor helyezzük örök nyugalomba a Cinkota Ilona-telepi temetőben. Engesztelő szent-
mise 2013. március 1. napján 18 órakor a Szent József Plébánia templomában került 
bemutatásra (1165 Budapest, Pilóta utca 22.).

A gyászoló család

Emlékét	kegyelettel	megőrizzük!

Szomorújelentés

Bakó	Mária
A Kodály Zoltán Magyar Kórus-
iskola végzős diákja, már egészen 
kicsi kora óta érdeklődik a zene, 
a zenélés iránt. Iskolája rendsze-
res órái közé tartoznak egy héten 
többször is a kóruspróbák, a kis 
létszámú kamaraéneklések, a szol-
fézs, ének és hangképzés órák, és 
persze nem maradhat el a hang-
szeres oktatás sem. Így már ko-
rán szerepet kapott életében a ze-
nei képzés, alsó osztályos korá-
tól kezdve tanul gitározni, néhány 
évet zongorázott is. Sokáig éne-
kelt a templomi kórusban, az is-
kolai kórussal – pedig a rendsze-
res szerepléseknek hála – sokfe-

Zeneagapé
(Örmény katolikus templom, Budapest XI. ker., Orlay u. 6.)

Március	17-én,	a	16.30-kor	kezdődő	szent	mise	után Bakó Mária, fiatal énekest hall-
hatjuk. Édesanyja Borosnyay Klára, a Budapest XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselője, nagyanyja Zakariás Katalin.

lé megfordult. Így például a tava-
lyi Berlinben megrendezett Bartók 
koncerten, vagy a néhány évvel 
ezelőtti olaszországi nemzetközi 
kórusversenyen, utóbbin a kórus 
két kategóriában indulva első és 
második helyet szerzett.

A Szentpéteri József Ötvös Ipar-
művészeti Stúdió tagjaként a prog-
ramokat énekével színesíti. Sza-
badidejében is szívesen énekel, a 
népdalok, a komolyzene és a vilá-
gi dallamok egyaránt helyet kap-
nak nála, de a sportolásra és tanul-
mányaira is nagy hangsúlyt fektet.

Március 17-én meghallgathat-
ják a Zeneagapén.

Mindenkit szeretettel várunk!

Örmény	utakon	Kelet-Anatóliában
Az utazás előkészületei tartanak. 2013 augusztusának közepén az egykori virágzó ör-
mény őshazába, Kelet-Anatóliába tervezett zarándokút részletes programja a füzetek ja-
nuári és februári számában olvasható. További tájékoztatás a következő lapszámokban.

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) 
egy százalékát erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szerve-
zeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.
Az	Erdélyi	Örmény	Gyökerek	Kulturális	Egyesület	jogosult	arra,	hogy	személyi 

jövedelem-adónk	1	%-át az EÖGYKE-nek	ajánlhassuk.
Tizenhetedik éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működé-

se anyagi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdet-
től fogva nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen beszá-
molunk az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek hasábjain.

Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adomá-
nyokat, a pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitás-
őrzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség meg-
teremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon 
Kulturális Egyesületünkre – ezáltal önmagára is. Hiszen azért dolgozunk, hogy magyar-
örmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultú-
ráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak – az utókornak. Tartozunk ezzel 
tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is.

Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által rendszeresített 
bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.

A kedvezményezett adószáma:
18085590-1-41	

A kedvezményezett neve:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a
Magyar Katolikus Egyházat, amelynek technikai száma 0011,

amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Ró-
mai Katolikus Egyháza.

Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs 
önálló technikai száma! Köszönjük, hogy gondol ránk.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Kedves	gyerekek	és	kreatív	felnőttek!
A Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdió vár Ti-
teket viseletkészítő műhelyébe, a XI. kerület Csiki-
hegyek iskolába. Ahol megismerhetitek őseitek öltözete-
it. Magyar és örmény viseleteket készítünk, foglalkozunk 
viselettörténettel, zsinórozással, dúcolással, batikolással, hímzéssel. Öltözetkiegészítés – 
mint például ötvös csattok, gombok, ékszerek készítése – az ötvös műhely segítségével.

Jelentkezés: Horvát Ildikónál 06 30 491 2866. Személyesen: Hétfőn 15-20h között 
az általános iskolában. (1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 13-15.)

Borosnyay Klára stúdióvezető
(További felhívás a Füzetek februári számának 37. oldalán)


