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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

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

Helyreigazítás
A Lepsénynél még megvolt! cikkbe (2014. március, 28. oldal) pontatlanságok kerültek, 
ezért a szerző kérésére az első két bekezdést helyesen az alábbiakban közöljük:

Délelőtt a Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdió vezetője Borosnyay Klára 
rézdomborításra csábította el a gyerekeket. A Szentpéteri Alkotóműhelybe nyertek be-
pillantást az érdeklődők. Aki még nem látta, hogyan készül a megtervezett, előrajzolt 
motívum cizellálása a vörös- és sárgaréz lemezen, annak ajánlom, jelentkezzék egy szó-
rakoztató, örömteli foglalkozásra Kláránál!! 

A poncolók és ötvös cizellőr kalapácsok hamar gazdára leltek és a szurokra feltett réz-
lemezen a kis kezek rendületlenül püfölve a poncolót, bizony a rézlemezen kirajzolt ke-
resztet, rozettát, madarat, virágot, házat, vagy Napot alkotássá varázsolták. 

Az első díjazott alkotást azóta bezománcozta Gergő, és benevezték az egri Tűzzománc 
Biennáléra. 

Lászlóffy Aladár 
(Torda, 1927 – Bu-
dapest, 2000) köl-
tő, író, műfordító 
és szerkesztő, a Jó-
zsef Attila-, Kos-
suth-díj, Magyar 
Köztársasági Ér-
demrend tisztikeresztje, Románia csilla-
ga tiszti fokozata tulajdonosa 2009. ápri-
lis 19-én hosszú szenvedés után hagyott 
itt bennünket.

Búcsúztatására 2009. április 25-én, 
szombaton du. 16 órakor került sor a Bu-
dapesti Örmény Katolikus Lelkészség ká-
polnájában örmény katolikus rítus szerint. 
Hamvait Kolozsváron a Házsongárdi te-
mető fogadta be.

A budapesti végső búcsún az erdélyi ör-
mény közösség tagjain kívül igen nagy 
számban megjelentek a magyar irodalmi 
élet nagyságai, akik közül többek emlék-
beszédeit az Erdélyi Örmény Gyökerek 
füzetek 2009. júniusi lapszámában lekö-
zöltük ( www.magyarormeny.hu/Fuzetek). 

Közösségünk nem felejti el Aladár sze-
retett lényét, magyarsága és örmény

gyökerei iránti hűsége ma is példaértékű 
számunkra.        I.S.

Lászlóffy Aladár
Legbelső tájkép

És itt a kép az új tavasszal, 
bogárnyi bimbók, láthatár, 
felhőnyi füst, tűzfalnyi béke, 
gólyát a fészek visszavár.

De ami többlet, ami mindig 
ujjongó újság, ami szép,
arra mint szemet, minden ember 
egyenként nyitja életét.

Ne menekülj csak örök dolgok 
oly elmés vigasza mögé,
a maradandóság találmány, 
sajnos csupán az emberé.

A végtelenbe ész kirándul, 
a nyári földre emberek,
én egyszer vagyok ott a képen, 
még nem vagyok s már nem leszek.

Lászlóffy Aladár: Átkopogások c. kötetéből 
(Marosvásárhely, Mentor, 2002) 
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