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1%  1%  1%  1%  1 %  

 Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (két-
szer) egy százalékát erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, 
civil szervezeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy sze-
mélyi jövedelem-adónk 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk.

Huszadik éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működése 
anyagi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kez-
dettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen 
beszámolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek hasábjain.

Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, ado-
mányokat, a pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális- és hitéleti 
identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, 
a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jövedelemadója 
bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre – ezáltal önmagára is. Hiszen 
azért dolgozunk, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény 
gyökereink tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, uno-
káinknak – 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 történelmi örménység Örmény Szertartású Római Katolikus 
Egyháza. 
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, 
nincs önálló technikai száma!  
Köszönjük, hogy gondol ránk!

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Szomorújelentések
A gyászoló család mélyen megrendülve, de a Mindenható akaratában megnyugod-
va tudatja, hogy 

V. Kircsfalusy Vilmosné sz. Dabasi Halász Valéria
2016.02.15-én megpróbáltatásokkal teli életének 86. évében visszaadta nemes lel-
két a Teremtőjének.
Hamvait 2016.03.08-án a budafoki temetőben helyeztük örök nyugalomra.
Lelki üdvéért Szentmise áldozatot 2016.03.09-én a Budafok belvárosi Szent Lipót 
katolikus templomban mutattunk be.
Gyászolják: leányai, unokái, vejei, dédunokája

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték,
hogy a Tordán született szeretett Férj, Édesapa, Nagypapa

Gross Tivadar
okleveles belsőépítész

életének 89. évében, 2016. február 2-án hazatért megváltó Urához.
Szeretett halottunktól folyó év február 19-én vettünk végső búcsút római katolikus 
gyászszertartás szerint, a Farkasréti temetőben.
Emléke örökké köztünk él.
Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái, unokatestvérei és családjaik, mindazok, 
akik szerették és tisztelték.

„A jó harcot megharcoltam,
 hitemet megtartottam.”
Szent Pál 2, Tim 4,7 Ávéd József

nyugalmazott főkönyvelő
életének 94., özvegységének 15. évében, 2016. február 5.-én elhunyt.

Temetése 2016. február 8.-án a Római Katolikus temetőben megtörtént.
Gyászolják: gyermekei, unokái, dédunokái és a rokonok.

Emléküket kegyelettel megőrizzük! 


