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Szongoth Gábor1947február28.-ánszü-
letett Budapesten.Már az IstvánGimná-
ziumban töltött évei alatt kiderült termé-
szettudományiérdeklődése,többközépis-
kolai matematikai és fizikai
versenyt nyert, így egyenes 
út vezetett az ELTETermé-
szettudományiSzakára,ahol
1971-ben geofizikus diplo-
mátszerzett.1971-tőlaGeo-
fizikai Intézet tudományos
főmunkatársakülönbözőve-
zetői beosztásokban.  Mun-
kája mellett megszerezte a 
geo-közgazdász diplomát
is. 1990-ben megalapította
aGeo-LogKörnyezetvédelmiésGeofizi-
kaiKft-t,amelynekamainapigügyvezető
igazgatója.Számoshazaiéskülföldiföld-
tani kutatásban, számos mélyfúrás-geofi-
zikaimódszer ésműszer tervezésében és
megvalósításábanvettrészt.Hivatásamel-
lettamásikszerelmeasport,ahoki,ame-
lyetfiaiésunokáiisörököltek.50évesjég-
korongpályafutásaemlékéreZuglóiSport
Érdemérem kitüntetést kapott. 45 éve él
boldog házasságban feleségével, Anikó-
val.Kétfiúk,KristófésGergely,ésnégy
és fél unokájuk van.
Örmény identitása korán megmutatko-

zott – büszke volt családja szamosújvári
származására, Szongott Kristóf híres ör-
ménység-kutatóval való családi kapcso-
latára. Kereste a kapcsolatot a hazai ör-
ménységgel,azörmény–erdélyiörmény
kultúrával, örmény katolikus hitélettel,
sőt az 1987-es örményországi földren-
gés örmény árvái ideiglenes befogadásá-
valrésztvettazörménynéptúlélésének,
megújulásánaksegítésében.Anemzetiségi

Szongoth Gábor méltatása
önkormányzatok 1994-es indulása óta
képviselte ahazaiörménységet aXI.ke-
rületbenmintelnök,vagyelnökhelyettes,
a ZuglóÖrményÖnkormányzatbanmint

képviselő,  a BudapestiÖr-
mény Kisebbségi Önkor-
mányzatokTársulásában el-
nökhelyettes, valamint az
OÖÖ-banakezdetektőlkép-
viselő,amagyarörményfrak-
cióvezetője(2014-ig),egyik
ciklusbanelnökhelyettes.
Szongoth Gábor az Erdé-

lyi Örmény Gyökerek Kul-
turálisEgyesületalapítótag-
ja(1997.febr.14.),elnökhe-

lyettese, aki 1994 óta megtapasztalhatta
márahazaiörményönkormányzatiságor-
szágos vezetése közösséget rombolóma-
gatartását, az erdélyi magyarörménység
önálló képviseletének szükségszerűségét,
denemadjafelazösszhangmegteremté-
sénmunkálkodásátahazaiörménységtag-
jaiközött...
SzongothGábort – az immár 6 ciklust

áttekintve - úgy is jellemezhetnénk,mint
akiaháttérbenmindigakiegyensúlyozott-
ságotképviselte,akimindendöntésesorán
bele tudta élni magát az ellenoldal hely-
zetébe,próbáltameghallgatniőket,keres-
te az ellenoldal stratégiai mozgatórugóit
ésazokatmérlegelvehoztamegdöntése-
it,azokra isalapozta tanácsait.Azelnök-
hözhasonlóanmindigiselkötelezettvolta
magyarörményekfelé,megállapodástőis
csakúgytudottelképzelni,mintazelnök,
csak ő egy kicsit nyugodtabban, komp-
romisszum-képesebben tárgyalt. Minden
ciklusban megalkuvásmentesen próbálta
azOrszágosÖrményÖnkormányzat és a
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közgyűlésműködését törvényesmederbe
terelni,amelynekérdekébenvállaltaahi-
vatalokkalvalóharcotis,mertmintagaz-
dasági élet jelentős szereplője (többmint
20 éve cége gazdasági vezetője), nagyon
nemszeretianemfairpénzügyeket.„Mint
saját cégem gazdasági vezetője, mindig
nyugodtankívánombefejeznianapot”.
Sokat foglalkozik azErdélybenmaradt

közösséggel, épített és szellemi öröksé-
günkkel (templomok, temetők, Szongott
Kristóf szellemi hagyatéka), legfőképpen
szívügyeSzamosújvár: aTÉKAAlapít-
ványés tanulóisegítése, amelykulturá-
lis intézmény a szórvány magyar okta-
tás zászlóshajója, a szórvány magyar is-
kola megálmodója és megszervezője. A
Szongoth család évenként látogatója és

támogatója a szamosújvári örmény kato-
likusplébániaáltalszervezett- a„világ-
szerte” szétszóródott örmény közösséget
összefogó -Világosító szent Gergely-na-
pibúcsúnak.1994-tőlszámtalanSzongott
Kristófkönyvreprintkiadásafűződikne-
véhez, a Szamosújvári örmény katolikus
temető monográfiáját Balázs-Bécsi Attila 
segítségével feltérképezte és kiadta aXI.
kerületinemzetiségiönkormányzat támo-
gatásával.
Szívügye az örmény katolikus identi-

tásmegőrzése, a budapesti  (Orlayu. 6.)
plébánia, templomésmúzeumlátogatott-
ságának felélénkítése. Beindítja a hónap
utolsóvasárnapjánaszentmiséketkövető
Zeneagapé sorozatot, mely hozzájárulhat
ahitéletésakomolyzeneélménye,minta

közösségetösszetartólelkitáplálékok,
aközösséggyarapodásához.
Mint magyarörmény képviselő, a

munkájánkívülanyagilagitthonisso-
katáldozottazörményközösségérde-
kében, amelynek nyilvánosságra ho-
zatalaelőlelzárkózott.
Mint apa és nagypapa szem előtt

tartja az erdélyi örmény gyökerek
ápolásánaktovábbvitelétacsaládban,
különösen dicséretes, ahogyan Kris-
tóffiávalegyüttmegküzdöttekazelső
leányunokaVetti nevének elfogadta-
tásáért. 
Eküzdelmétsokféleképpenlehetne

elemezni,deazthiszemalegjobbana
következőnéhánylevélrészletmutatja
beazembert,akimindigtörekedetta
törvényességre, és harcolt azért, hogy 
aztmásokisbetartsák.

 
Ugyanezeket várjuk el Tőled, Gá-

bor, az elkövetkezendő években is, 
remélhetőleg harc nélkül.

dr. Issekutz Sarolta
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Szongoth Gábor méltatásának melléklete 

Kétlevélrészlet,amelyeketSzongothGáboraBudapestFővárosiKormányhivatalnak
2013-banküldött,samelyeketazutánírt,miutántöbboldalaspanaszára(Tárgy:azOr-
szágosÖrményÖnkormányzatműködésénekanomáliái)aKormányhivatallényegében
semmilyenérdemi,elfogadhatóválasztnemadott:

Tisztelt … Mária!
Köszönettel vettem közbenső tájékoztatását, abban a reményben, hogy végre érdemi 

intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy gyökeres változások történjenek az Or-
szágos Örmény Önkormányzat működésében…

Meddig van a tűréshatár, meddig lehet így működni?
Ilyen szabálytalan működést egyetlen gazdálkodó szervezet sem engedhetne meg ma-

gának, pláne egy kizárólag állami támogatásból élő szervezet.
Kérem érdemi vizsgálatukat és érdemi választ.

Tisztelettel: Sz.G.képviselő
u.i. Leveleimet tájékoztatásul elküldöm az Állami Számvevőszéknek és a Kormányhi-

vatal Nemzetiségi Főosztályának is.
Úgy érzem, ameddig törvényesen megválasztott képviselő vagyok, kötelességem min-

dent megtenni a törvényes működés, illetve a pénzügyi fegyelem érdekében.
Volt már országos botrány az Országos Örmény Önkormányzat működése miatt, ép-

pen a jelenlegi alelnök elnöksége idején. Jó lenne ezt megakadályozni.

Tisztelt…Etelka!
A…iktatószámúlevelükbenmegfogalmazottválaszaikat nem fogadom el.
Az ülések összehívásai szabálytalanok voltak,mertnemküldtékelidőbenazelő-

terjesztéseket.
Kérdéseimre nem válaszoltak érdemben,pl.írásbankértem,hogyajegyzőkönyv-

benválaszoljanakarraakérdésre…
AzÁllamiSzámvevőszékvalamilyenokmiattnemkaptamegabeadványomat,ezért

kéremhivatalbóltovábbítsákÖnök,hiszenezkötelességük,hatudomásukrajutottegy
ilyensúlyosszabálytalanság,éssajáthatáskörükbennemintézkedhetnek.
AzSZMSZ38.§-bólegysorsemteljesül.Meddigtűrikezt,vagyezisazÁSZ-hoz

tartozik?
Ismételtenkérem,küldjenekatörvénytelenműködésmiattaHivatalbólellenőrtaleg-

közelebbiülésre(2013márc.8.péntek16.00Palatinusu.4.)
Tisztelettel:Sz.G.képviselő


