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armenológushoz, aki munkássága révén nél-
külözhetetlen információkat hagyott ránk. 
Az erdélyi örménységről beszélni sem lehet 
az Ő idézése nélkül. Sarolta munkássága – 
kb. 100 évvel később – ugyanilyen alapve-
tő, ha valaki meg akarja tudni, mi történt az 
örményekkel az ezredforduló időszakában, 
sőt az utóbbi 100 évben, csak elő kell vegye 
a füzeteket, és mindent megtudhat belőle.

Rendkívül kemény, fegyelmezett, megal-
kuvásmentes természete miatt sok irigyet és 
ellenséget szerzett, de csak azért, mert hihetet-
len számukra, hogy valaki önzetlenül, ingyen, 
teljes odaadással szolgálja az „örmény” ügyet. 
Szervezőképessége, kitartása, felkészültsé-
ge, precizitása, töretlen hite, elkötelezettsége 
egyedülálló és utolérhetetlen. Mindezzel ki-
vívta az elismertségét egész Magyarországon 
és Erdély örmény településein is.

Senki nem érdemelheti meg Nála 
jobban a Szongottdíjat, hiszen a sok 

ellenségeskedéssel és gáncsoskodással da-
colva, méltatlanul kevés segítséggel vissza-
szerezte az Orlay utcai Örmény Katolikus 
Lelkészséget az erdélyi örmények számára, 
és jelenleg is kitartóan harcol a minket sem-
mibe vevő megélhetési örmények ellen.

További erőt, egészséget és kitartást kívá-
nunk Saroltának, hogy még sok évig tudja 
képviselni az örménység ügyét a Kárpát
medencében és az őshazában is, és hogy si-
kerüljön majd olyan utódokra lelni, akik 
méltón tudják életművét továbbvinni, ter-
jeszteni az örmény identitás tudatot.

Szongoth Gábor
az EÖGYKE elnökségi tagja, a Zuglói és Országos 

Örmény Önkormányzat tagja, 
a Szongottdíj társalapítója

u.i.  Szerencsés véletlen, hogy éppen Sarolta 
díjazása előtti napon kapta meg főműve az 
– Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek – a rég 
megérdemelt Nemzetiségekért díjat. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
hálája és elismerése jeléül

Szongott Kristóf-díjat
adományoz

dr. Issekutz Sarolta 
Úrhölgynek,

nyugdíjas ügyvéd, 5 cikluson keresztül örmény nemzetiségi elnök és képviselő, az Er-
délyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapító elnöke, 

aki Szongott Kristóf nyomdokain haladva elévülhetetlen érdemeket szerzett

egyházi és világi területen - határainkon belül és kívül - a magyarörmény kulturális 
identitás és az örmény katolikus hitélet feltámasztásában, fenntartásában, az ör-
mény gyökerek és - kultúra megismertetésében és dokumentálásában, valamint az 

örmény szellemi- és tárgyi kultúra megmentésében. Megálmodója és megvalósító-
ja volt az Erdélyi Örmény Gyökerek füzeteknek, a Fővárosi Örmény Klubnak, 
az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozatnak, számtalan kiállításnak, Örmény 
Kultúra Heteknek és nemzetközi konferenciáknak. Két évtizedes áldozatos mun-
kájával összekovácsolta a Kárpát-medencei magyarörményeket, több határon túli 
kulturális szervezetet segítve világra. Felbecsülhetetlen szolgálatával az erdélyi 
magyarörménység és kultúrája visszaszerezte a magyar köztudatban korábban 
meglévő társadalmi elismertségét és jó hírét.

Budapest, 2014. december 19.                                           Szongoth Gábor elnökhelyettes

  

  

Nemzetiségekért Díjat kapott az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület, melyet dr. Issekutz Sarolta elnök vett át

Balog Zoltán átadta 
a Nemzetiségekért díjakat 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós egyházi, nemzeti-
ségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár Orbán Viktor miniszterelnök 
megbízásából Nemzetiségekért díjakat adott át 2014. december 18án, a Pesti Vigadóban.

A miniszter köszöntőjében hangsúlyozta: vannak olyan emberek és népcsoportok ha-
zánkban, akiknek kettős identitása van és egyszerre büszkék arra, hogy magyarok és egy 
nemzetiség tagjai. „A kettős identitásban lelki és szellemi tartalék van, amire szüksége 
van Magyarországnak és a magyar kultúrának” – fogalmazott a tárca vezetője.

Balog Zoltán kiemelte: Magyarország legnagyobb gazdagsága az emberi erőforrásban 
rejlik, amelyet a díjazottak is megjelenítenek. „Büszkék lehetünk, hogy Magyarországon 
13 nemzetiség él együtt egyenlő jogokkal, akik a maguk sajátosságaival, hagyományaikkal és 
kultúrkincsükkel gazdagítják a magyar és az egyetemes kultúrát” – hangsúlyozta a miniszter.

Soltész Miklós kiemelte: a díjazottak a nemzetiségek követei és tovább kell erősíte-
ni azt a szerepet és feladatot, amit az elmúlt évek, évtizedekben felvállaltak. Kultúrájuk-
kal, nyelvükkel, hitükkel legyenek békekövetek Magyarországon és a Kárpátmedencé-
ben – mondta az államtitkár.

A Nemzetiségekért díjat azok a személyek, szervezetek vagy nemzetiségi önkormány-
zatok vehetik át, akik, illetve amelyek példaértékű munkát végeztek a magyarországi nem-
zetiségek érdekében közéleti, oktatási, kulturális, egyházi, tudományos területen vagy 
a tömegtájékoztatásban, illetve a gazdasági önszerveződésben.
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Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Nemzetiségekért díjat adott át:

Husztiné Nagy Ágnes részére, a szatmári német nemzetiségi közösség hagyománya-
inak és kultúrájának ápolásáért, fenntartásáért;

Lakatos Mónika, a Romengo együttes énekesnője részére az autentikus roma zenei és 
néptánc hagyományok ápolása, megőrzése és átadása területén végzett tevékenységéért,

Tóth Tiborné részére, a tuzséri cigányság érdekében végzett hitoktatói, ifjúságneve-
lő és szociális munkája, önkéntes tevékenysége elismeréseként,

Prof. Dr. Gerhard-Dieter Seewann részére, a magyarországi németség identitásának 
erősítéséért és a multietnikus együttélés objektív történeti feltárásáért;

Sutyinszki János, zenepedagógus, karnagy, zeneszerző részére, a szlovák nemzetisé-
gi népdal és zenei kultúra ápolásáért és megőrzéséért,

Broś Stanisław Wojciechné részére, a magyarországi lengyel nemzetiség érdekében 
végzett sokoldalú munkájáért,

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület részére, a hazai és határon túli ma-
gyarörmények kulturális identitásának fenntartásáért,

Kariatidák Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete részére, a magyarországi 
görögök kultúrájának és hagyományainak ápolásáért és megismertetéséért,

„Opanke” Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület részére, a szerb néptánc 
hagyományok három évtizedes magas szintű ápolásáért és megőrzéséért,

Romanes Egyesület részére a Hodászi Roma Tájházon keresztül a vidéken élő romák 
integrációjáért, a roma népi kultúra és folklór megőrzéséért.

Budapest, 2014. december 18.
EMMI Sajtó és Kommunikációs Főosztály Sajtóközlemény

Az oklevél szövege: 

Magyarország Miniszterelnöke
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület részére a 

Nemzetiségekért Díj
kitüntetést adományozza az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek c. havilap kiadásán ke-
resztül a hazai és határon túli magyarörmények kulturális identitásának fenntartásáért.

Budapest, 2014. december 18.
                                                                                 Orbán Viktor sk.
                                                                   Magyarország Miniszterelnöke

Soltész Miklós államtitkár, Balog Zoltán miniszter és Issekutz Sarolta

balról középen Balog Zoltán miniszter, Soltész Miklós államtitkár és Issekutz Sarolta

balról háttal Nuridsány Zoltánné és Heim Pál gratulálnak a díjhoz


