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Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Szomorújelentés

mint ki végleg, mint ki örökre, mint ki ne-
mes szövésű emlékbe öltözött s búcsúzni 
mégis tétova, készületlen, állok a pillanat 
megmásíthatatlan felismerésében kissé 
irigykedve, hogy ez igen, ez az átváltozás 
remekül sikerült, hogy ezt vajon hogy kell 
csinálni?... mint ki titokban keresi a füg-
gönyt, hogy már lemehet, vége a jelenet-
nek, fel lehet kelni, lehet tapsolni, meg-
hajolni, mint ki felméri mégis, hogy meg-
rabolták, hogy szálfaegyenes gerincet víz-
szintessé szenderített a vég, mint ki fejet 
hajt most az alázat, a szeretet, a kitartás, 
a tudás, a bölcsesség előtt... „Zsolt, gye-
re ide, mondani akarok valamit. Néztem 
a jelenetet, nem rossz, amit csinálsz, csak 

nem lehet érteni semmit. Ne befele. Kife-
le. És halld meg, amit mondasz, ne vág-
tass át a szövegen, ne rohanj”. „De Ban-
di bácsi, a rendező azt mondta, hogy...” 
„Úgy kell csinálni fiam, ahogy a rendező 
mondta, de kicsit úgy is, ahogy én mon-
dom, a kettő nem mond ellent...” Köszö-
nöm, úgy fogom csinálni Bandi bácsi, úgy 
fogjuk csinálni. Most már semmi nem ra-
gadhatja el tőlünk... a test már nem fog el-
vágódni a padlóburkolaton, a lélek szaba-
don száguld és mégis velünk marad, mint 
ki nemes szövésű emlékbe költözött, mint 
aki örökre, mint aki végleg. Drága Bandi 
bácsi. Isten veled, nyugodj békében!

Bogdán Zsolt

Drága Bandi bácsi,

Szívünk mély fájdalmával de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, pótolhatatlan édesapa, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd és ismerős

Keresztes János
nyug. könyvelő

életének 80-dik, házasságának 55-dik évében, rövid szenvedés után 2014. január 9-én 
szerető szíve megszűnt dobogni. Nehéz szívvel, de Isten akaratában megnyugodva bú-
csúzunk Tőled, 2014. január 11-én 15 órakor az örmény katolikus temetőben. Virrasz-
tás 2014. január 10-én 17 órás szentmise után lesz az örmény katolikus templomban. 
Béke poraira, emléked szívünkben örökké élni fog!

A gyászoló család
Gyergyószentmiklós, 2014. január 9.

*
Keresztes János nyugdíjba vonulásáig a Fafeldolgozó vállalat főkönyvelő-
je volt, becsülettel végezte munkáját. Hosszú évekig tevékenykedett mint egy-
háztanácsos. Ügyelt és könyvelte az egyház pénzét. Mindenre gondja volt, ami 
az egyház vagyonát képezte. Személyesen foglalkozott az egyház erdejeivel. 
Részt vett a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület alapításában is. 
Köszönjük munkásságodat, örvendünk, hogy velünk voltál. Emlékedet szívünkbe 
őrizzük, nyugodj békében!

Kulcsár László Gy.Ö.K.E. elnök

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
Avedik Hovaneszján atyával

Budapesten, Avedik Hovaneszján atya ünnepélyes örmény katolikus szentmisét mutatott 
be öményül az Orlay utcai örmény katolikus templomban 2014. február 2-án, Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünnepén. Az oltárnál szolgált Fülöp Ákos plébániai kormányzó 
úr és Zsigmond Benedek armenológus. A szentmisén közreműködött az INPERATRIX 
énekegyüttes. A zsúfolásig megtelt templomba Avedik atya hosszú és fáradságos út 
után érkezett Bejrutból, közvetlen modorával hozzájárult a Lelkészség hitéletének fel-
lendítéséhez. A szentmise után, az év első zeneagapéján Szilvay Ingrid gyönyörű játé-
kával felavatta a plébánia vadonatúj zongoráját. (Részletes beszámoló a miséről és a 
zeneagapéról a következő füzetekben.  Fotók: Kabdebó János és Heim Pál.)

Szongoth Gábor köszönti a zeneagapén meg-
jelenteket

Szilvay Ingrid zongoraművész

Részlet a miséből

Avedik Hovaneszján atya áldást oszt
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Felhívás
Az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége (EMÖSZ) elkezdi az Erdélyben élő és in-
nen elszármazott örmények helyzetének szakszerű feltérképezését és feldolgozását. A 
felmérés célja az örmény identitás, az érdeklődési körök és igények felkutatása a jövő 
építése céljából, a történelmi és családfakutatások segítése. 

A szokásos papír formában eljuttatott kérdőív mellett (amit szándékunkban van min-
denkihez eljuttatni) a felmérést nagyban megkönnyíti az elektronikus változat, ame-
lyet a következő adatlapon lehet elérni:

facebook.com/emosz2013, vagy egyszerűen a saját Facebook oldalon az Erdélyi 
Magyarörmények Szövetsége-re való rákeresés útján. 

dr. Puskás Attila elnök, EMÖSZ

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.
Tizennyolcadik éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy műkö-

dése anyagi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kez-
dettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen be-
számolunk 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

Zeneagapé 
az Örmény 
Katolikus 
Plébánián

(Budapest XI. ker., 
Orlay u. 6.)

Az év második
zeneagapéja

március 2-án lesz, 

Vörösváry Márton 

ifjú konzervatóriu-
mi hallgató fog  – az 
eddigi hegedű kon-
certek után – zon-
gorán és hegedűn 
rövid előadást adni.

Március 30-án is 
lesz zeneagapé, ek-
kor – várhatóan – 

Mártonffy Miklós 

előadóművész zon-
gorázik és énekel.

Szongoth Gábor

Az IMPERATRIX énekegyüttes A februári zeneagapé közönsége


