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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

Kedves Testvérek!
Ferenc pápa arra hív minden keresz-

tényt, „hogy még ma újítsa meg szemé-
lyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy 
legalábbis döntsön úgy: engedi, hogy ő ta-
lálkozzon vele” (Evangelii gaudium 3)

Ebből a személyes találkozásból fakad 
a keresztény élet öröme. Ezt az örömet él-
hetjük át most a nagyböjt idején, de meg-
tapasztalhatjuk találkozásainkban is. 

Szeretném, hogy örmény katolikus 
közösségünk élete, találkozásai gya-
koribbá váljon. Ez egyrészt a vasárna-
pi Szentmisében történik meg, de sze-
retnék más, a közösség életéhez kap-
csolódó programokat is szervezni. Ez 
egyrészt egy beszélgetős – tanulós al-
kalmat jelent, másrészt azon gondolko-
dunk, hogy múzeumi sétákat tartanánk, 
ahol egy-egy kiállított tárgyat, és annak 
jelentőségét, tartalmát, egykori haszná-
latát megismernénk. 

A beszélgetős – tanulós alkalmat ma-
gam vezetem, és úgy tervezem, hogy min-
den hónap első szerdáján kerül megrende-
zésre a templomunkban. (Szerda esti be-
szélgetés néven indul áprilistól.) A múze-
umi séták kezdetét később hirdetjük. 

Ahhoz, hogy élő közösséggé váljunk, 

szerintem a következő jeleknek kellene 
megjelenniük: 

– vasárnaponként legalább 10-en jelen 
vagyunk a Szentmisén, függetlenül attól, 
milyen kapcsolódó program van. 

– évente van 50 olyan ember, aki anya-
gilag is támogatja közösségünk életét. 

Az egyéb programokra is többen eljönnek. 
Szeretném, ha az idei nagyböjt megúju-

lást eredményezne közösségünk életében! 

A következő időszak programjai: 
Március 16., vasárnap 16 óra: koszorúzás 
az 1848-as forradalom emlékére

március 23-án nem lesz Szentmise 
március 30.: zeneagapé
április 2. 17 óra: szerda esti beszélgetés
április 20. húsvétvasárnap 
április 24. 17.30: ünnepi szentmise a 

genocidium emléknapján 
április 27-én nem lesz szentmise
május 7. 17 óra: szerda esti beszélgetések
június 3. 17 óra: szerda esti beszélgetések
június 8. pünkösd vasárnap
Június végén – pontos dátum még 

egyeztetés alatt – Világosító szent Ger-
gely ünnepe kapcsán a bíboros úr elláto-
gat templomunkba.  

Fülöp Ákos adminisztrátor

Nagyböjt – húsvét
Egyházi hírlevél

Gyulai Líviusz
Kossuth-díjas grafikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia 

tagja, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat)
birtokosa kiállítása

2014. február 21-től március 17-ig
a székesfehérvári Vörösmarty Színház Forrás Galériáján

tekinthető meg (8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.)
A kiállítás kurátora Hegedűs Lilla művészettörténész.

Felhívás
Az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége (EMÖSZ) elkezdi az Erdélyben élő és innen 
elszármazott örmények helyzetének szakszerű feltérképezését és feldolgozását. A fel-
mérés célja az örmény identitás, az érdeklődési körök és igények felkutatása a jövő épí-
tése 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, amelyet 
a következő adatlapon lehet elérni:

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

dr. Puskás Attila elnök, EMÖSZ


