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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
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összegbenazEÖGYKE-nekajánlottákfel.
Köszönjükörménykerületi-ésaFővárosi
Önkormányzatnak,hogyazegyesprojek-
tekmegvalósításáhozhozzájárultak.

Megjelentettük az Erdélyi Örmény 
Gyökerek füzetek (XXII. évf.) kéthavi-
lapot1150példányban,postáneljuttatva
olvasóihoz itthon és Erdélyben, vala-
mint a honlapon megjelentetve. Meg-
jelent a 2018 évi évkönyv is 100 pél-
dányban, melyek elküldésre kerülnek 
a közgyűjtemények számára.AFüzetek
kiadását a II. kerületi- és a Ferencvá-
rosi Örmény Nemzetiségi Önkormány-
zat egy-egy lapszám teljes költsége 
viselésével támogatta, a Zuglói ÖÖ
200.000 Ft-tal, míg a Budavári, XII.
kerületi, XV. ker. örmény önkormány-
zataink 50-50.000 Ft-tal járultak hozzá 
afüzetekkiadásához.Azerdélyitudósító
évesdíjátésaFüzetekerdélyipostakölt-
ségét 300.000 Ft összegben a Fővárosi
ÖrményÖnkormányzatviselte.

A www.magyarormeny.hu honlapot üze-
meltettük, amelyen az EÖGY Füzetek
1997-tőlolvasható;ahazaimagyarörmény
kulturális és örmény katolikus hitéleti
programjainkat – a kerületi örmény ön-
kormányzatainkétis–meghirdettük.
Megnyitottuk havonta a Fővárosi Ör-

mény Klubbot (22. évf.), amelynek mű-
sorát váltakozva a kerületeink rendezték
meg, ebből három klubműsort közösen
rendeztükaII.ker.ÖÖ-tal,ígyakarácso-
nyiklubműsortisazEÖGYKEaII.ker-i
ÖÖ-talésaFÖÖ-talközösenrendezte.
MegrendeztükaFővárosiÖrményKlub

március15-irendezvényétTalpra magyar! 
170 évvel ezelőtt történt az 1848–49 forra-
dalom… ésajúniusiKlubbanpedigerdé-
lyiörményésörménykisfilmeketmutat-
tunkbe igennagysikerrel.Akarácsonyi
örmény klub első részét Egyesületünk

rendezte: átadtaaSzongottKristóf-díjat:
Dr.SasváriLászlóésHeimPál díjazot-
taknak.
Kiadtuk az Erdélyi Örmény Múzeum 

sorozat 25. könyvét:Az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület és örmény 
önkormányzatai 20 éve – 1001 mosoly-
gós örmény arc címmel, valamint a 26.
DVD kiadványt: Gyertyánfy András: 
A Gyertyánffy család története a XIX.
századbancímmel.
Megrendeztük „Az örmény kultúra 

„ezeregy” szála és formája” című kiállí-
tásunkat, igennagysikerrel,archívanya-
gokból a Marczibányi Téri Művelő-
dési Központ MGalériáján.A kiállítást 
Dr. Benedek Katalin művészettörténész
méltatta.AGroupDudukEgyüttestradici-
onálisörménynépzenehangversenyeután
magyarörményfogadászártaazestet.
Megrendeztük a Fogolykiváltó Bol-

dogasszony-napi búcsú köré szervezett
„Tarka nap”egésznaposcsaláditalálko-
zót,kötetlenműsorral,finomfalatokkal.
Megrendeztük a II. ker.-tel közösen

az Aradi Vértanúk emlékünnepséget  
Dr. Hermann Róbert hadtörténész vetí-
tettképes előadásával Görgei Artúr tá-
bornokrólésörménygyökereiről,majd
Lázár Balázs – Tallián Mariann színé-
szek irodalmi-zenei összeállításával,
koszorúzással,fogadással.
Részvettünkazerdélyiörménykatolikus

búcsúkon:Csíkszépvizen-,Szamosújvá-
ronVilágosítóSzentGergely-,Erzsébetvá-
rosonaNagyboldogasszonynapibúcsún.
Megvalósult az elnök régi vágya: az in- 

gyenes Magyarörmény Tudástár online 
felület megnyitása, amelyre már 10 ma-
gyarörmény témájú könyvet, 3 kiállítás
anyagát, számtalan tanulmányt, stb. töltöt-
tünk fel és amely tartalom az év végével 
bárkiszámáraingyenesenelérhetővéválik. 

Köszönetérteazoknak,akikszabadidejüket
ezen online felület mielőbbi feltöltésével
segítettékéssegítikajövőbenis,hogymi-
néltöbbfajtatudásanyag:amagyarörmény
kultúra,hagyományok,hitélet,történelem,
okiratok,fotók,stb.értékmentésemeg-
történjen, amelyek egy virtuális térben
bárki számára hozzáférhetővé válnak
a magyarörmény kultúra megismerése
céljából.
22.alkalommalmegrendeztükjúliusban

az erdélyi Barangolás őseink földjén – 
Csillagtúrák Erdély szívében: Kastélyok, 
falképes templomok, kulturális események 
és kulináris élvezetek c. programunkat,
hogy meglátogathassuk elszakított szü-
lőföldünket.

Megemlékeztünk koszorúzással: már-
cius15.-énaII.ésXI.kerületben;aGeno-
cídium emléknapján, Czetz János tábor-
nokrólaIII.kerületben,aXI.kerületben,
’56-rólaII.kerületben.
Nehéz évünk volt, óriási adóssággal

kezdtük2018-banésadósságnélkülkezd-
jük2019-benazévet.
Bizakodunk,hogy2019-benazOÖÖ

működése, a pélyázati pénzek arányos
elosztása, az örmény közpénzek felhasz-
nálása és a mandátumunk visszaállítása
helyreállítjaahazaiörményegyensúlyt.

dr. Issekutz Sarolta, elnök
(Elhangzott 2018. december 20-án

a karácsonyi Fővárosi Örmény Klubban.)

Az első sorban balról Murádin János és családja


