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majdállandórovataszerzőjekéntaFüze-
tekelsőoldalánévesciklusbanmás-más
örmény-hitéleti témátvet fel,pl.2018-
ban a Szent Liturgia örmény katolikus 
szertartás szerint témában a „Minden
vasárnapelhangzik…”címmel.

Ma már egészségi állapota miatt nem
tud olyan aktív lenni, de véleménye és
tanácsai, hitéleti cikksorozata a Füzetek
számára továbbra is segítségünkre van,
reményemszerintméghosszúévekig.

dr. Issekutz Sarolta, elnök

Heim Pál – Laudáció
2001-benismertükmegegymástGudenus
János József genealógus segítségével,
amelynek eredményeként állandó kap-
csolatbanmaradtunk. Ugyanis ekkormár
megjelent Gudenus János József: Örmény 
eredetű magyar nemesi családok genea-
lógiája c. hatalmas munkánk, a nemesi
családokszínescímereivel.„Kapcsolatom 
az erdélyi örménységgel ekkor pecsételő-
döttmeg.Örménygyökereimacsaládom

Mályágábóleredeztethetőek.Heimnagy-
apámédesanyjaMály Ilonavolt,akiEle-
méren született a Kiss Ernő(AradiVértanú)
birtokán.Édesapja,László,mintgazdatiszt
dolgozott az uradalomban. Dédanyám
itt ismerkedett megHeim Ferenccel, aki
akkortájt Nákó gróf tiszttartója voltArad
megyében.Házasságukkalkeveredettcsa-
ládomHeimágábaazörményvonal.Ör-
ményidentitásominneneredeztethető”írja.

2002-től az EÖGYKE
képviselőjeként, a Fő-
városi Örmény Önkor-
mányzatbanésaZuglói
Örmény Önkormány-
zatban elnökhelyet-
tesként elkötelezet-
ten képviseli a hazai
magyarörmény közös-
ségérdekeit.
Műszaki végzettsé-

gének köszönhetően 
állandósegítőjeakultu-
rálisprogramokműszaki
feltételei megvalósításá-
nak,aszámítástechnikai
eszközök működőké-
pessége fenntartásának.
Kiemelkedően fontos

tevékenységeaBudapestiÖrményKatolikus
Lelkészség, templomésmúzeumgondnok-
ságábanvalórészvétele,amellyelazörmény
katolikus hitélet folytonosságát segíti elő,
hogyazörménykatolikusközösség fejlőd-
jön, ugyanakkor közreműködve az ehhez

Heim Pál (jobb szélen) átveszi a Szongott Kristóf-díjat: a bronz emlékér-
met és az oklevelet. Balról dr. Issekutz Sarolta és Szongoth Gábor.

kapcsolódó rendezvények megvalósítá-
sában,valamintazingatlanmielőbbikor-
szerűsítésétszorgalmazófeladatokban.
Nős,házasságából2fiúgyermekeszüle-

tett,jelenlegmár2unokájavan.
dr. Issekutz Sarolta

Az EÖGYKE 2018. évi beszámolója                                     
Mint  az elmúlt 22 év során is, az év
legfontosabb feladata, a magyarörmény
közösség összefogása, kulturális és hit-
életi identitása megerősítése és megmu-
tatása, érdekeinek képviselete itthon és
külföldön, információs centrum működ-
tetése volt. Több pályázatot adtunk be 
az EMMI-hez, NEA-hoz, a működési
költségekre 900.000 Ft-ot, a Füzetekre 
600.000Ft-otkaptunkazEMMI-től,jóval
a kért összeg alatt. Varga Mihályminisz-
terkülönkeretébőlazEMMI-ánkeresztül
a Magyarrörmény Tudástár projektünk
beindításához kaptunk 1500.000 Ft-ot.

AzEgyesület azAlapszabályában rögzí-
tetteknek megfelelő szolgáltatások meg-
hirdetésével tudtamegfordítaniazEgye-
sület siralmas anyagi helyzetét, amely
lehetővétetteazévelejénfelvettkölcsön
visszafizetését.Köszönetetmondokazon
tagjainknak, örmény önkormányzataink-
nak,akikamagyarörménykultúraterjesz-
téséhezilyenmódonishozzájárultak.
Köszönjükközösségünktagjairészéről

az adományokat, különösen a 100.000
Ft összegűeket. Köszönet mindazoknak,
akik fontosnak tartották, hogy a szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át 259.294 Ft


