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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

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Szomorújelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. Szücs Gyuláné sz. Maczkó Julianna
2014. március 16-án életének 81. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk földi ma-
radványait folyó év április hó 11. napján 10,30 órakor Budapesti Új Köztemető rava-
talozójából a római katolikus vallás szertartása szerint helyezték örök nyugalomra.

Májusi programok Zuglóban
A Zuglói Örmény Önkormányzat tisztelettel meghívja

2014. május 13-án, kedden 17 órától
Zárug László

Az örök fény és Az Örök igazság
c. versesköteteinek dedikálással egybekötött bemutatására.

A műveket: Simon András színművész adja elő
A programot saját dalokkal tarkítja

Zárug László és együttese
Ételkóstoló a JEREVÁN örmény büfé kínálatából

Helyszín: Lipták Villa nagyterme, 1146 Budapest Zugló, Hermina út 3.
(Thököly út és Hungária körút kereszteződése közelében)

*
A Zuglói, XIII., XV. és XVII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatok 

tisztelettel meghívják Önt és hozzátartozóit
2014. május 25-én, vasárnap 16 órára

Világosító Szent Gergely tiszteletére tartandó ünnepi megemlékezésre
Helyszín: Lipták Villa 1146 Budapest Zugló, Hermina u. 3.

(A Hungária krt.-tól a Thököly úton 50 m)
A rendezvényt megnyitja Zárugné Tancsin Katalin, a Zuglói Örmény Önkormányzat 

elnöke, valamint Zsigmond Benedek armenológus
Az URARTU Örmény Színház bemutatja

Diramerján Artin
AZnavour

Zenés pillanatképek a sanzon királyáról két részben
Örmény ételek kóstolója

A rendezvény támogatói: Budapest XIV. ker. Zugló Polgármesteri Hivatala,
a www.ormeny13.hu honlap kiadója: a XIII. kerületi ÖNÖ,

a XV. és a XVII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatok


