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Erdélyi Örmény Gyökerek

Szent Karácsony ünnepén
Nagyon boldogan mentünk az ünnepi címen, amely a magyarörmény kultúra
Fővárosi Örmény Klub rendezvényére általunk elérhető minden szeletét meg
december 20-án, mert egy
kívánja menteni és jemeglepetés csemege volt
lentetni: könyvek, tanula tarsolyunkban, a sok könyvmányok, kiállítások, stb.
ajándék mellett. Éppen erre
feltöltésével. A projeka napra jelent meg Az Erdélyi
tet Varga Mihály nemÖrmény Gyökerek Kulturális
zetgazdasági miniszter
Egyesület és örmény önkorÚr saját keretéből támományzatai 20 éve – 1001 mogatta, az Emberi Erősolygós örmény arc – címmel
források Minisztériuma
új könyvünk rólunk, nekünk,
Kultúráért Felelős Állammindenkinek. Egy emlékaltitkárság közreműködébum, közel 700 fotóval, besével. Hálás köszönet
vezető köszöntővel, az Egyeérte. A további feltölsület  rövid történetével, majd
tések megvalósításához.  
az Egyesület 20 éves műköTámogatók segítségét
dr. Issekutz Sarolta
dése tematikus szöveg és képkéri az Egyesület, külöanyagával, tematikus szövegekkel. Az Egye- nösen az örmény önkormányzatok részéről.
sület működéséről szóló éves beszámolóm A műsor Szakács Ferenc Sándor egyházi
során fel- és bemutattam az
áldásával vette kezdetét.
emlékalbumot, mely nemAdvent utolsó hetében
csak a magyarörmények,
Fabók Bíborka Túrmezei
de mindenki más számára
Erzsébet: Adventi ház c.
is érdekes összegzést tartalversét szavalta el nagy
maz a magyarörménység 20
átéléssel, majd a Szongott
éves működéséről, elvégzett
Kristóf-Díjat osztott ki az
feladatairól. A vaskos album
elnök és Szongoth Gábor
nemcsak a magyarörmények
elnökhelyettes Dr. Sasvári
Szakács Ferenc Sándor
számára elérhető, de a közLászló és Heim Pál díjagyűjteményeknek történő ajándékozás zottaknak. (A laudációk és oklevelek a beáltal bárki kezébe veheti a jelenben és számoló végén olvashatók.) Ezt követően
jövőben is, egyúttal kutata 18 éves „szavalóműható forrásanyagot biztosít
vész-palánta” a költő
a jövő nemzedékeinek ősePótvizsga a szeretetből
ikről, rólunk szóló adatokc. versét tolmácsolta hikal, képekkel. Ismertettem
hetetlen átéléssel.
az új év elején már elérAz est második részét
hető ingyenes új online
a Fővárosi Örmény Önfelületünk beindítását is,
kormányzat rendezte. Eszwww.magyarormenytudastar.hu
tergály Zsófia fővárosi
Fabók Bíborka
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örmény elnök számolt be az éves tevékenységükről és bemutatta Pálffy Gyula:
Szenkovits Marci mókái c. könyvet, melynek kiadását a Fővárosi Örmény Önkormányzat támogatta. A szeretet ünnepén
a műsor a Magyar Református Egyház:
Humanitárius missziók az örmények által is lakott Közel-Keleten c. előadásával
folytatódott, majd Lipcsei Edit énekművész növendékei karácsonyi dalokat adtak
elő Hegedüs Valér zongora- és orgonaművész kíséretével. Közös énekléssel zárult
a műsor, majd az est résztvevői számára
a hagyományos karácsonyi könyvajándék osztására került sor (Lázár István:
A vörös számum, 1920. Légrády Testvérek,
szöveghű másolat, Alexa Károly irodalomtörténész tanulmányával, Kiadó: Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,
2017). Szeretetvendégség zárta az ünnepi
rendezvényt finom örményragúval és más
karácsonyi finomságokkal .
Boldog Újévet kívánok Mindenkinek!
dr. Issekutz Sarolta, elnök
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Esztergály Zsófia és Heim Pál

Esztergály Zsófia és Horváth Zoltán György
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Dr. Sasvári László – Laudáció

Várady Mária

Hegedüs Valér

Szilvay Ingrid
kedves jókívánságát továbbítjuk
Kedves Olvasóinknak is

Esztergály Zófia és Ódor Balázs

Dr. Czuczku Enikő
Frankó Dóra, Juhász Tália
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Adjon Isten új évet,
Az új évben egy új széket!
Adjon elé asztalt, nagyot,
Terítéket, szép gazdagot!
Mindennapi kenyerünket,
A székünkön a helyünket,
Asztal körül helyet másnak!
Helyet az egész Világnak!
Adjon Isten jó szándékot,
Tiszta szívből ajándékot!
Erőt, tudást, akaratot,
Fehér lelket, patyolatot!
Adjon néktek békességet,
Szorgalmat, jó egészséget!
Igaz társat, hű barátot,
Tiszta házat, jó kabátot!
Jó kabátban jó nagy szívet,
Jó nagy szívben igaz hitet!
Igaz hitben igaz élet!
...Adjon Isten boldog évet!
Bodog Új Esztendőt kíván
a Szerkesztőség!
Snorhavor nor dári!

A Heves megyei Pétervásárán született Bár a görög-katolikus egyházhoz tartozik,
1933. május 25-én. Édesapja pénzügyőr „valahogy az örmény liturgikus szövevolt a járási székhelyen. Ötéves korában gek tartalmában sok mélységet fedeztem
Budapestre költöztek. A Piarista Gim- fel”–mondta. Családjával, feleségével és
náziumban érettségizett. A családjában, gyerekeivel (3 lány és 1 fiú) is látogatták
mely anyai ágon gyöngyösi, tudtak az ör- az örmény liturgiákat.
ményekről s emlegették Szamosújvárt is.
A Fővárosi Örmény Klub megindítását
Voltak örményszármazású diák- és cser- követően keresett meg, mint a magyarkésztársai is. Kádár Dániel atyát utolsó örmény közösség vezetőjét, hogy segítgimnáziumi éve alatt kereste fel az V. ségét felajánlja az örmény kultúra, hitker. Semmelweis utca 9-ben, ahol akkor élet területén előadásaival, cikkeivel.
az Örmény Katolikus Plébánia műkö- Az EÖGYKE megalakulásakor az eldött. S attól kezdve a lelkészséget sok- nökség tagja lett. Örmény témában álszor látogatta, még ministrált is az ör- landó előadója volt a különböző konfemény katolikus szentmiséken. A keleti renciáknak, klubdélutánoknak. Együtt
egyházak liturgiája, története mindig utaztunk – a magyarörmény közösség
nagyon érdekelte.
Egyetemi tanulmányai végén magyar
szakból középiskolai tanári oklevelet
szerzett. Első tanári
állomáshelye Tokaj
volt (1955-58). Ott
is volt örmény származású
kollégája
az általános iskolában. Bölcsészdoktori disszertációját
1973-ban a XVIII.
századi tokaji görög
kereskedők névanyagából írta, akik között voltak örmények
Dr. Sasvári László (középen) átveszi a Szongott Kristóf-díjat: a bronz
is. 1993 végén, mint
emlékérmet és az oklevelet. Balról Szongoth Gábor és dr. Issekutz Sarolta
könyvtáros-tanár
ment nyugdíjba, amely után a tudomá- tagjaival – Bécsbe, Velencébe, Erdélybe,
nyos munkák töltötték be életét.
hogy közelről is megismerjük az örmény
Mindig érdekelték a keleti szertartású katolikus szerzetesrendet, az erdélyi köegyházak – nemzetiségek, így az örmény zösségeket. Az Erdélyi Örmény Gyökerek
is. Többször publikált is ilyen témákban. Füzetek szerkesztőség munkatársaként,
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