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Kedves	Olvasóink!
2002-ben felhívással fordultunk olvasóinkhoz, kérve segítségüket egy „Magyar-örményki-
kicsoda?” összeállításához. Most megismételjük felhívásunkat. Kérünk mindenkit, akik-
nek elhunyt, számottevő munkásságot felmutató magyar-örményekről adatai vannak (a 
magyar-örmény családhoz való rokoni kapcsolat, életrajzi adatok, – életpálya, foglalkozás, 
végzettség vagy valami hasonló –, valamint az adatok forrását, vagy az adatközlő nevét) 
közöljék velünk, vagy küldjék el az e-konyvtar.magyar-ormeny@gmail.hu címre. Kéré-
sünket az teszi időszerűvé, hogy hamarosan megkezdődik az eddig rendelkezésünkre álló 
híres, vagy jelentős munkásságot kifejtő emberek adatainak közlése az örmény-katolikus 
templom honlapján (www.ormenykatolikus.hu).

Észrevételeiket, kiegészítéseiket várjuk a megadott „drótposta” címen.         Szerkesztőség

A Genocídium 98. évfordulójáról április 
28-án vasárnap 16.30-kor szentmisén em-
lékezünk meg és híveinket agapén is meg-
vendégeljük. (Figyelem: a márciusban 
meghirdetett időpont változik.)

A szentmisét előreláthatóan Avedik 
Hovanessian atya, a bejruti pátriárka sze-
mélyi titkára fogja celebrálni.

*
Magyarország egyetlen örmény katolikus 
temploma az örmény katolikus liturgia 
ápolója és székháza azoknak az örmény 
egyházi  és világi kultúrát bemutató gyö-
nyörű tárgyaknak, könyveknek a birtoko-
sa, amelyek az örménység hazai jelenlétét 
testesítik meg és reprezentálják.

A páratlan lelki, szellemi és ház-vagyont 
Kádár Dániel apátplébánosunk 40 évvel ez-
előtt teremtette meg számunkra és ránk a hí-
vekre bízta ennek gondozását és megőrzését.

Híveink biztosan érzik, hogy ezek-
nek az értékeknek a megőrzésében köz-
re kell működjenek és a fenntartáshoz 
adományaikkal úgy tudnak közreműköd-
ni, ha adományaikat az OTP	 11707024-
20005210 számlájára juttatják el és jelen-
létükkel a vasárnapi szentmiséken, a pá-
ratlanul szép liturgián is részt vesznek.

*
Május hónapban szeretnénk egy ismerke-
déssel egybekötött gyermeknapot rendez-
ni a templom kertjébe, melyre szeretettel 
várjuk a nagyszülőket, szülőket és a kicsi-
ket (cca. 10-12 éves korig, természetesen 
szívesen látjuk az idősebbeket is, de lehet, 
hogy ők már unatkoznának).

Részletek a templom honlapján (www.
ormenykatolikus.hu) április közepétől ol-
vasható.

Gondnokság

Egyházi hírlevél

Március 17-én Bakó 
Mária fiatal éne-
kesnő volt vendé-
günk a Zeneagapén, 
ahol csengő, tiszta 
hangján számos ma-
gyar népdalt és dalt 
adott elő, valamint 
az Aranymiatyánkot 
és a Salve Regina-t 
énekelte. A közön-
ség tapsát honorál-
va ráadást is adott 
a szerény fiatal lány 
mindenki örömére. 
(Életrajza a márciu-
si füzetekben olvas-
ható.)

Zeneagapé Örmény utakon
Kelet-Anatóliában

Az utazás előkészületei tartanak. 2013 
augusztusának közepén az egykori vi-
rágzó örmény őshazába, Kelet-Anatóli-
ába tervezett zarándokút részletes prog-
ramja a füzetek januári és februári szá-
mában olvasható. További tájékoztatás a 
következő lapszámokban.

Utunk során többek között ellátogatunk 
Kaiseriba (Cesarea), Világosító Szt. Gergely 
szülővárosába. Meglátogatjuk az orvosi mú-
zeumot, citadellát, Agirnas földalatti város-
át és Surp Kirkor romos örmény templomát. 

Jelentkezni lehet:
dr. Puskás Attila, 0742181537
vagy a pattila001@yahoo.it email címen.

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


