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Az egyesület működéséhez a tagdíj bevétele-
ket, adományokat és az adózó állampolgár-
ok személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlá-
sait (208 581 Ft) használtuk fel. A projektek 
megvalósításához együttműködtünk a Fővá-
rosi Örmény Önkormányzattal és több ke-
rületi örmény nemzetiségi önkormányzattal 
– amelyek az egyesület képviselőiből alakul-
tak –, így tudtuk közösen megvalósítani, ki-
adványaink megjelentetését biztosítani. 

Köszönet az adományozóknak, az együtt-
működő örmény önkormányzatoknak a nyúj-
tott támogatásokért, illetve a közös projek-
tekben részfinanszírozással való részvételért. 
Ezen közös projektek mind az örmény kultú-
ra megismertetését, terjesztését célozták.

Az egyesület idén sem fizetett személyi 
juttatást az egyesületi munka vezetéséért, és 
alkalmazottat sem foglalkoztatott, sem irodai 
rezsiköltségeket nem fizetett, de fizette a tele-
fon-, internet- és a helyiségbérleti díjat.

A Fővárosi Örmény Klub 18. évét zárjuk, 
ez a karácsonyi est a 18. Változatlanul sike-
resek klubdélutánjaink érdekes programjai-
nak és a közösségi összetartásnak köszönhe-
tően. Felváltva rendezik a kerületek, a fővá-
ros és az egyesület a havi klubdélutánokat, 
amelyekről képes beszámoló cikkek jelen-
nek meg a füzetekben. 

Idén is átadtuk a Szongott Kristóf díjat – 
immár 15. alkalommal – Dr. Kovács Bálint 
és Dr. Pál Emese részére, akiknek gratulá-
lunk fiatal koruk ellenére elért magas szín-
vonalú eredményeikért, különösen az erdé-
lyi örmény kultúra feltárása, megismerteté-
se területén.

A mai ünnepi karácsonyi klubestet az 
EÖGYKE, a Fővárosi Örmény Önkormány-
zat és a II. ker. Örmény Önkormányzat ren-
dezte, melyhez rendkívüli támogatást nyúj-
tott a Ferencvárosi- és XII. kerületi Örmény 

Nemzetiségi Önkormányzat. Köszönjük. Az 
Egyesület több klubest rendezésébe is bese-
gített, valamint változatlanul minden hónap-
ban a klubestek vezetését, műszaki berende-
zések és eszközök biztosítását, szállítását és 
üzemeltetését is végzi. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, kul-
turális és információs havilapunk XVII. évfo-
lyama jelent meg idén 1150 példányban, va-
lamint 100 példányban a 2013. füzetek év-
könyv két kötetben. Nagy jelentősége van 
lapnak, hiszen ez az egyetlen magyar nyelvű 
örmény havilap a Kárpát-medencében, amely 
az örmény identitás fenntartásának fontos 
eszköze. A füzetek megjelenésének kiemelt 
támogatója volt a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat, amely a kiadás túlnyomó többsé-
gét viselte, de a II. kerületi- és a Ferencvárosi 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat is, ame-
lyek egy-egy havi lapszám teljes költségét vi-
selték. A füzetek és meghívók, beszámolók a 
www.magyarormeny.hu honlapunkon is ol-
vashatók, amely olvasói kör egyre bővül. Idén 
is eljutott a füzetek és évkönyv a közgyűjte-
mények olvasópolcára és gyűjteményébe.

Idén az Erdélyi Örmény Múzeum könyv-
sorozat 19. köteteként kiadtuk Benedek Ka-
talin: Élő magyarörmény művészet c. kis-
lexikont, amely a magyarörmény képző- és 
iparművészek közül 42 személyt mutat be 
életrajzi adatokkal, alkotásaikkal. Mint min-
den könyvünk, ez is eljutott közel 100 köz-
gyűjteménybe, itthon és külföldön, ezzel is 
gazdagítva a hazai örménységről létrehozott 
örmény alkönyvtárakat. 

Jelentős támogatásunkkal jelent meg idén 
a Távol az Araráttól – Örmény kultúra a 
Kárpát-medencében c. csodálatos katalógus 
az OSZK-BTM közös kiadásában. 

Részt vettünk több kerületi rendezvény lét-
rehozásában, így pl. a II. kerületben az Ízek ut-

cája gasztronómiai bemutató a Kerület Napja 
keretén belül; az Aradi Vértanúk emlékműsor 
Budapesten, valamint Jászkiséren ugyancsak 
az Aradi Vértanúk megemlékezésen.

Segítséget nyújtottunk az Örmény Kato-
likus Plébánia működésének javításához, 
egyes rendezvények lebonyolításához nyúj-
tottunk segítséget, búcsúnapokon valamint 
koszorúzási ünnepségeken való részvétellel 
(március 15., október 6.) segítettük az egy-
ház köré szerveződő közösséget. Az év ki-
emelkedő eseményei voltak a libanoni pát-
riárka XIX. Nerszesz Bedrosz által küldött 
Avedik Hovannisiján örmény katolikus atya 
által celebrált szentmisék, örmény katolikus 
rítus szerinti keresztelő.

Részt vettünk világi (III.15., Örmény 
Genocídium április 24., október 6. és ok-
tóber 23.) és egyházi ünnepeinken itt-
hon és otthon Erdélyben: így pl. Világosí-
tó Szent Gergely búcsún, Szamosújváron, 
Nagyboldogasszony-napi búcsún, Erzsébet-
városon, Fogolykiváltó Boldogasszony bú-
csún és az aradi vértanúk megemlékezésén 
az Orlay u-i templomunkban.  Az Aradi Vér-
tanúinkra október 2-án nagyszabású rendez-
vénnyel emlékeztünk Budapesten.

Számtalan örmény vonatkozású kiállítá-
son, előadáson, koncerten, emléktábla avatá-
son, megemlékezésen vettünk részt, továbbá 
Gyergyószentmiklóson a Magyarörmények 
Romániai Szövetsége megalakulásának ün-
nepségén, valamint a Gyergyói napok ren-
dezvénysorozaton. 

Barangoltunk örmény őseink nyomában 
Délvidéken és az Al-Duna vidékén. Meg-
tartottuk a barangolás nosztalgia klubját is, 
amelyről mindenki boldogan vitte haza a 
szép emlékeket felelevenítő fotókat – sokak 
által készített fotókból összeszerkesztett – 
DVD-n, hagyományunkhoz híven. 

A legnagyobb – évek óta szervezett pro-
jekt valósult meg idén áprilisban: megnyílt 

az Országos Széchényi Könyvtár és a Buda-
pesti Történeti Múzeum „Távol az Araráttól 
– Örmény kultúra a Kárpát-medencében” c. 
nagyszabású kiállítás, ezzel együtt „A kul-
turális transzfer lehetőségei. Örmények Kö-
zép- és Kelet Európában“ c. nemzetközi tu-
dományos konferencia, melyek szervezésé-
ben, támogatóinak összegyűjtésében nagy 
szerepet vállaltunk. A kiállítás megtekinté-
sére ingyenes csoportos tárlatlátogatást szer-
veztünk, több alkalommal magunk vezettük 
a csoportokat. A kiállítás és katalógus költsé-
geihez igen jelentős támogatást gyűjtöttünk, 
melyért köszönet a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzatnak, valamint a Bp. Főv. II. kerületi-, 
Józsefvárosi-, Ferencvárosi- és a XII. kerüle-
ti Örmény Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Részt vettünk jelentős hozzájárulásunk-
kal a XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat által szervezett Hollósy Simon fes-
tőművész emléktábla avatásában, és meg-
rendeztük a róla szóló megemlékezést és 
filmvetítést.

Ez évben is számtalan segítséget nyújtot-
tunk az örmény témakörökben kutatóknak, 
érdeklődőknek, elnökünk több előadást, rá-
dióriportot, filmriportot adott a hazai ma-
gyarörménységről, kultúrájáról. Elnök 
részt vett sok olyan rendezvényen, megem-
lékezésen, amely magyarörmény-örmény 

Beszámoló az EÖGYKE 2013. évi működéséről

A Fővárosi Örmény Klub decemberi közönsé-
ge dr. Issekutz Sarolta beszámolóját hallgatja
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vonatkozású volt vagy tárgyát, vagy sze-
mélyt illetően. 

Részt vettünk – a jogszabályok változá-
sa miatt – számtalan nemzetiségekkel, civil 
szervezetekkel kapcsolatos kerekasztal be-
szélgetésen, konferencián és részt vettünk 
a Székely Autonómia ügyében szervezett 
megmozdulásokon, rendezvényeken is, mi-
után a közösség többsége székely-magyar-
örmény vegyes házasságból származik.

A kevés anyagi alapot próbáltuk minél 
több munkával és szervezéssel kipótolni, 
hogy a gazdag éves feladattervünket teljesí-
teni tudjuk. A tervek sikeres megvalósításá-
ról rendszeresen beszámoltunk a füzetek ha-
sábjain.

dr. Issekutz Sarolta elnök

(Elhangzott 2013. december 19-én, a 
Fővárosi Örmény Klubban)

Tájékoztató
2014 a választások éve lesz. Úgy a parlamenti, mint az önkormányzati, nemzetiségi 
önkormányzati választásokra sor fog kerülni a később kitűzendő időpontban.

Amit már tudni lehet, hogy január elsejétől általános tájékoztatót fognak bedobni 
valamennyiünk postaládájába a Nemzeti Választási Irodától, melyben szerepelni fog a 
nemzetiségi regisztrációra történő felhívás is, hasonlóan, mint az előző választás előtt. A 
jogszabályok megváltozása miatt szervezetünk beszerzi a részletes írásbeli hivatalos tájé-
koztatót és azt időben a füzetekben megjelentetjük, illetve e-mail útján megküldjük. En-
nek megtörténtéig szíves türelmet kérünk, addig ne töltsenek ki regisztrációs lapot. Amit 
feltétlenül minden örmény gyökerűnek tudnia kell: a magyarörmények magyar anyanyel-
vűségét a 2011. évben meghozott nemzetiségi törvény elismerte, tehát bátran válaszolha-
tunk arra a kérdésre a regisztráció során, hogy ismerjük e a nemzetiség nyelvét, ami ese-
tünkben a magyar.                dr. Issekutz Sarolta elnök

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Karácsonyi üdvözletek
+ Tisztelt Szerkesztőség! Tisztelt Elnöknő!

Köszönöm az EÖGyKE hűséges küldését elektromos és nyomtatott formában. 
ISTEN fizesse!

Kegyelemteljes Karácsonyt és áldott új esztendőt kívánok tisztelettel és sok szeretettel
+ Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük azt a sok jókívánságot, amelyeket karácsony ünnepére tekintettel szóban és 
írásban, telefonon, e-mail útján kedves olvasóink, közösségünk tagjai eljuttattak hoz-
zánk és kérték további kitartó munkánkat az új esztendőben. Ehhez kérjük azonban a 
segítségüket is – különösen az olvasók segítségét, visszaigazolásaikat, hozzászólásai-
kat a füzetekben megjelentekhez, hogy kitartásunk szárnyakat kapjon, egyúttal lapunk 
is gazdagodjon. 

*
Hálásan köszönjük az Egyesületnek 2013. évben küldött személyi jövedelemadó 
1 %-okat (208.581 Ft), valamint a pénzben befizetett, vagy átutalt adományo-
kat. Az 5 eFt feletti adományozók nevét – szokásunkhoz híven – az alábbiakban 
közöljük: Borosné dr. Lakos Kornélia, Dr. Csulak Levente, Dr. Dettai Miklósné 
és Dettai Cecília, Dr. Dobribán Mária Magdolna, Heim Pál, Lehmann László, 
Dr. Mayer József, Szegediné Mikes Borbála, Tüzes László, Zakariás Gáborné.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
dr. Issekutz Sarolta elnök

Benedek Elek

Újesztendei ének
Adjon Isten ami nincs, az új esztendőben! 
Így énekelt Arany János rég elmúlt időben. 
Adjon Isten, ami nincsen, én sem kérek másat;
Hogy mi nincsen, nem kell ahhoz semmi magyarázat.

Minden ember maga tudja, mi néki hiányos, 
Azért kérte azt, mi nincsen a jó Arany János. 
Ami megvan, bolond kéri, meg a telhetetlen,
Kérjük hát csak, ami nincsen, egyezzünk meg ebben.

Kevés a „van”, sok a „nincsen” ma is miként régen,
De a sok közt, hogy egy nincsen rettentő nagy szégyen. 
Nincs szeretet a szívekben, ez a legfőbb nincsen, 
SZERETETET A SZÍVEKBE: EZT ADJON AZ 
ISTEN!!!

Fővárosi Örmény Klub 
2014. január 16. csütörtök 17 óra

A Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
bejárat a Budapest V., Városház utca 7. szám felől

Műsor
• Dr. Szentpétery Tibor, a fotográfus (1916. január 5. – 2005. február 20.)

Előadó: Szentpétery Márta – Dokumentumfilm Dr. Szentpétery Tibor életéről
• Kegyeleti barangolás: Isonzó, Doberdó, Júliai-Alpok, Karszt-hegység és a Triesz-

ti-öböl vidékein (2014. július 27-augusztus 1.) – programajánló
Dr. Szarka György vetített képes előadása

Rendezi: Budapest Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
    Fővárosi Örmény Önkormányzat

1951 karácsonyán az Örmény 
Katholikus Egyházközség helyiségé-
ben (Bp. V. Semmelweis u. II. 6.) ren-
dezett Karácsonyi Mystérium Játék 
szereplői. (A füzetek 2013. decemberi 
szám 32. oldalán olvasható a Meghí-
vó, benne a szereplők felsorolásával.)


