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Az „Aranycsapat”: dr. Issekutz Sarolta el-
nök, Zakariás Antal Dirán elnökhelyettes, 
Bacsó Zoltán, Flórián Antal és Szabó Anikó 
képviselők.

Köszönetet mondok a II. ker. Örmény Ön-
kormányzat képviselőinek, hogy sok ciklu-
son keresztül kiálltak mindvégig mellettem, 
tiszteletdíj és egyéb juttatás nélkül segítették 
a gazdag éves feladattervünk megvalósítását.

Köszönetet mondunk a II. kerületi Köz-
gyűlésnek, hogy az évenkénti pályázatain-
kat támogatták, ezáltal a kitűzött feladatain-
kat teljesíteni tudtuk.

Köszönet illeti a kerületi pénzügyi- és 
nemzetiségi referenseinket, hogy türelem-

mel segítették feladatainkat szabályszerűen 
megoldani.

Köszönet illeti az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesületet a magyarörmény 
kultúra színvonalas bemutatásához nyújtott 
segítségéért. 

dr. Issekutz Sarolta
elnök (5 cikluson keresztül)

dr. Issekutz Sarolta elnök 2005-ben átvehet-
te a „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” a 
Magyarországi Nemzetiségek Kulturális Te-
vékenységéért Díjat és 2011-ben a Kisebbsé-
gekért díj Hazai Kisebbségekért Tagozat ál-
lami díjat.

A Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat 
képviselői – az „Aranycsapat”

• Velünk élő kultúrák: Örmények 1996
• Szemelvények a magyarörmény múltból, 

családi archívumok alapján 1997
• 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

örmény hősei 1998
• Örmény Genocídium 1999
• Szabó László: Arménia, Anatólia, Levante 

2000
• Örményekről nyomtatásban 2001
• Örmény kódexművészet 2002
• Örmény arcok, örmény szemek 2002
• Hol sírjaink domborulnak – örmény teme-

tők 2003
• Örmény díszítő művészet – kőben, fában, 

üvegben, kerámiában, csipkében 2003 
• Szabó László: Örmény templomok, kolos-

torok 2004
• Vákár Tibor: Székelyföld építész szemmel 

– emlékkiállítás 2004
• Örményországban jártunk. Az örmény 

népművészet 2005 
• Szemelvények az örmény kultúrából. Ör-

ményország képekben 2006
• Örmény kódexművészet a XIII–XIV. szá-

zadban 2007
• Vákár Tibor építészmérnök, képzőművész 

Ararát szimfónia c. kiállítása
• Tutsek János fotóművész életmű kiállítá-

sa, 2007
• Ecsmiadzin kincsei fotókiállítás 2008
• Örmény arcok, örmény szemek, örmény 

genealógia képírásban, 2008,
• Szabó László: ARMÉNIA II. Képek a tör-

ténelmi Örményország területéről 2009
• Örmény miniatúrák, 2009
• Kőország – az 1710 éves örmény keresz-

tény egyház építészeti emlékei 2010 
• Szabó László: Örmény templomok, várak 

c. fotókiállítás 2010
• Örmény eredetű magyar nemesi családok 

címerei 2011

• Örmény arcok, örmény szemek családi fo-
tók kiállítása 2012

• Kali Kinga: Felfalni Arméniát, fotó- és 
szövegkiállítás Örményországról 2013

• Távol az Araráttól – Örmény kultúra a 
Kárpát-medencében – Budapesti Történe-
ti Múzeum 2013

• Magyarörmény kultúra, magyarörmény 
identitás – Húsz esztendő a II. kerületi ör-
mények szolgálatában 2014

Nemzetközi konferenciák
1. Az örmény katolikus egyház története 

és művészete, 1997 Budapest
2. Az erdélyi magyarörmények társadalmi 

szerepe, örmény katolikus egyháza és iden-
titástudata régen és ma, 1999 Szamosújvár 

3. A 300 éves örmény szertartású római 
katolikus egyház és közösségei Magyarhon-
ban régen és ma, 2000 Budapest 

4. Örménymagyarok, akik hatottak, alkot-
tak, gyarapítottak, hogy a haza fényre de-
rüljön és kincses legyen, 2001 Kolozsvár–
Szamosújvár  

5. 150 éve született Petelei István magyar-
örmény író, szociológus, 2002 Kolozsvár–
Marosvásárhely

6. „335 éve Magyarhonban”, 2008 Budapest

Örmény Kultúra Hete rendezvénysorozat
1. Örmény Kultúra Hete 2007. április 

19–25-ig 
2. Örmény Kultúra Hete 2008. április 

17–25-ig 
3. Örmény Kultúra Hete 2009. június 

17–23-ig

Minden évben megvalósuló projektek, 
közösségi megmozdulások
Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek és év-
könyv kiadásának támogatása

Fővárosi Örmény Klub egy havi rendezése 
és a karácsonyi klub társrendezése 

Ízek utcája a II. kerület Napja keretében
Március 15-i és október 23-i rendezvé-

nyeken koszorúzások
Emlékezés az aradi Vértanúkra, köztük 

a magyarörmény hősökre Budapesten
Barangolás őseink földjén – Erdélyben, 

gyökérkutatás
Örmény katolikus búcsúkon részvé-

tel Szamosújváron, Erzsébetvárosban, 
Gyergyószentmiklóson

Erdélyi Örmény Múzeum sorozat köny-
vei kiadásának támogatása

Egyéb örmény tárgyú könyvek kiadásá-
nak támogatása

Budapesti Örmény Katolikus Lelkész-
ség, templom, múzeum, könyvtár és le-
véltár működésének, felújításának támo-
gatása

Magyarörmény emlékhelyek, temetők, 
templomok és gyűjteményei megóvásá-
hoz hozzájárulás

Egyéb megvalósított projektek
Új emlékhelyek, szobrok felállításának, 
örmény katolikus templomok restaurálá-
sának támogatása: Gyergyószentmiklósi 
Anna kápolna felújítása, erzsébetvá-
rosi nagy templom, a szamosújvári és 
gyergyószentmiklósi templomok, az elem-
éri róm. kat. templom felújítása – Kiss 
Ernő vértanú nyughelye, Lázár Vilmos em-
lékhely Nagybecskereken, Aradi Szabad-
ságszobor helyreállítása, Ady Endre egész-
alakos szobor felállítása, Mária anya szo-
bor felállítása (2013), stb.

Szentpéteri József Ötvös Iparművésze-
ti Stúdió gyermek és felnőtt oktatásának 
támogatása

Erdélyi társzervezetek működésének 
segítése

Egyéb kiadványok támogatása: Fali-
naptár; Erdélyi örmény népzene lemez 
stb. kiadása.

II. kerületi örmények kiállításai a 20 év alatt


