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elsősorban azt várja, hogy a katolikusok 
mint Krisztus gyermekei jobban felismerik 
identitásukat.

Szenvedés és szegénység, rossz munka-
lehetőségek, a jövőt illető bizonytalanság, 
a keresztény identitás elvesztése a szeku-
larizáció következtében – ezekkel a kihí-
vásokkal kell szembenéznie a közelkele-
ti keresztényeknek. A problémákhoz tár-
sul még a többségi társadalom részéről az 
üldöztetés is. A közelkeleti kihívások kö-
zül a libanoni Nerszesz Bedrosz elsősor-
ban a szegénységet emelte ki: a társadal-
mi dráma rohamos gyorsasággal körvo-
nalazódik; a helyzet egyre elviselhetetle-
nebb. Emellett a közelkeleti társadalom 
átrendeződése is tapasztalható: nem léte-
zik többé középosztály, az emberek vagy 

szegények vagy gazdagok. Csökken a jó-
létben élők száma. Akik még tehetik, in-
kább külföldön fektetik be erőforrásaikat. 
A legrászorultabbak szélsőségesen hátrá-
nyos, gyakran drámai körülmények között 
élnek. A krízis ebben a régióban még na-
gyobb súllyal nehezedik az emberekre.

Ehhez a drámai helyzethez társul a biz-
tonság hiánya a KözelKelet országai-
ban. A méltó életkörülmények lehetőségé-
nek hiánya miatt kevesebb gyermek szü-
letik, és válság mutatkozik a papi hivatá-
sok terén is. Ilyen körülmények között az 
egyház igyekszik reményt önteni a hívek 
szívébe – zárta nyilatkozatát Cilícia ör-
mény katolikus pátriárkája.
2010. július 26. 

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

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.
Tizenkilencedik 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

Mielőtt vasárnap délután az isztambuli repülőtérre indult 
volna, hogy visszatérjen Rómába, a pápa a hivatalos progra-
mon kívül egy isztambuli kórházban járt.

A Szentatya Mesrob Mutafian konstantinápolyi örmény pát-
riárkát látogatta meg, aki súlyos beteg és a Szent Megváltóról 
elnevezett örmény kórházban kezelik Isztambulban – tájé-
koztatott a szentszéki szóvivő.

Vasárnap délután Ferenc pápa az Isztambulból Rómába tartó repülő fedélzetén 
megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját, válaszolva a kíséretében utazó újságírók kér-
déseire. Számos téma fölmerült: a terrorizmus, a keresztények vértanúsága, az öku-
menizmus, a fegyverkereskedelem, a vallásközi párbeszéd.

Az egyik újságíró az örmény népirtásról való jövő évi megemlékezésekről kérdez-
te a pápát. Többen bírálták a török elnök levelét erről a témáról, mondván: nem elég 
erőteljes. A pápa ezzel szemben megállapította: mindenképpen egy kéznyújtás, és ez 
mindig pozitív. „Imádkozunk kell a népek kiengesztelődéséért. Reméljük, hogy a kis 
gesztusok, apró lépések útján közeledhetünk egymáshoz.” Ferenc pápa a törökörmény 
határ megnyitását sürgette.                               Forrás és fotó: Vatikáni Rádió, News.am

Ferenc pápa programon kívül meglátogatta 
az örmény pátriárkát 

  

A Kecskés Együttes 
a karácsonyi klubon, 

középen Kecskés L. András 
vezető, lanttal


