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Nagyon boldogan mentünk az ünnepi
Fővárosi Örmény Klub rendezvényére
december 20-án, mert egy
meglepetés csemege volt  
atarsolyunkban,asokkönyv-
ajándék mellett. Éppen erre 
a napra jelent meg Az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület és örmény önkor-
mányzatai 20 éve – 1001  mo-
solygós  örmény arc–címmel
újkönyvünkrólunk,nekünk,
mindenkinek. Egy emlékal-
bum, közel 700 fotóval, be-
vezetőköszöntővel,azEgye-
sületrövidtörténetével,majd 
az Egyesület 20 éves műkö-
désetematikusszövegéskép-
anyagával,tematikusszövegekkel.AzEgye-
sület működéséről szóló éves beszámolóm
során fel- és bemutattam az
emlékalbumot, mely nem-
csak a magyarörmények, 
de mindenki más számára
isérdekesösszegzésttartal-
mazamagyarörménység20
évesműködéséről,elvégzett
feladatairól.Avaskosalbum
nemcsak a magyarörmények 
számáraelérhető,deaköz-
gyűjteményeknek történő ajándékozás
által bárki kezébe veheti a jelenben és
jövőben is, egyúttal kutat-
ható forrásanyagot biztosít
a jövő nemzedékeinek őse-
ikről, rólunk szóló adatok-
kal, képekkel. Ismertettem 
az új év elején már elér-
hető ingyenes új online
felületünk beindítását is, 
www.magyarormenytudastar.hu 

Szent Karácsony ünnepén   
címen, amely a magyarörmény kultúra
általunk elérhető minden szeletét meg

kívánja menteni és je-
lentetni:könyvek, tanul-
mányok,kiállítások, stb.
feltöltésével. A projek-
tet Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter 
Úrsajátkeretéből támo-
gatta, az Emberi Erő-
források Minisztériuma
KultúráértFelelősÁllam-
titkárság közreműködé-
sével. Hálás köszönet 
érte. A további feltöl-
tések megvalósításához. 
Támogatók segítségét
kéri az Egyesület, külö-

nösenazörményönkormányzatokrészéről.
A műsor Szakács Ferenc Sándor egyházi

áldásával vette kezdetét.
Advent utolsó hetében
Fabók Bíborka Túrmezei 
Erzsébet:Adventi ház c.
versét szavalta el nagy 
átéléssel,majdaSzongott
Kristóf-Díjatosztottkiaz
elnök és Szongoth Gábor 
elnökhelyettes Dr. Sasvári 
László és Heim Pál díja-

zottaknak.(Alaudációkésoklevelekabe-
számolóvégénolvashatók.)Eztkövetően 

a 18 éves „szavalómű-
vész-palánta” a költő
Pótvizsga a szeretetből 
c.versét tolmácsoltahi-
hetetlen átéléssel.
Az est második részét 
aFővárosiÖrményÖn- 
kormányzatrendezte.Esz-
tergály Zsófia fővárosi 

örmény elnök számolt be az éves tevé-
kenységükrőlésbemutattaPálffy Gyula: 
Szenkovits Marci mókái c. könyvet, mely-
nek kiadását a Fővárosi ÖrményÖnkor-
mányzat támogatta. A szeretet ünnepén 
a műsor a Magyar Református Egyház:
Humanitárius missziók az örmények ál-
tal is lakott Közel-Keletenc.előadásával
folytatódott, majd Lipcsei Edit énekmű-
vésznövendékeikarácsonyidalokatadtak
előHegedüs Valérzongora-ésorgonamű-
vész kíséretével. Közös énekléssel zárult
a műsor, majd az est résztvevői számára
a hagyományos karácsonyi könyvaján-
dék osztására került sor (Lázár István:  
Avörösszámum,1920.LégrádyTestvérek,
szöveghűmásolat,Alexa Károly irodalom-
történész tanulmányával, Kiadó: Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,
2017).Szeretetvendégség zárta azünnepi
rendezvénytfinomörményragúvalésmás
karácsonyifinomságokkal.

BoldogÚjévetkívánokMindenkinek!
dr. Issekutz Sarolta, elnök

dr. Issekutz Sarolta

Szakács Ferenc Sándor

Fabók Bíborka

Esztergály Zsófia és Heim Pál

Esztergály Zsófia és Horváth Zoltán György
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Várady Mária

Esztergály Zófia és Ódor Balázs

Hegedüs Valér

Dr. Czuczku Enikő
Frankó Dóra, Juhász Tália

AdjonIstenújévet,
Azújévbenegyújszéket!
Adjoneléasztalt,nagyot,
Terítéket,szépgazdagot!
Mindennapikenyerünket,
A székünkön a helyünket,
Asztalkörülhelyetmásnak!
HelyetazegészVilágnak!
AdjonIstenjószándékot,
Tisztaszívbőlajándékot!
Erőt,tudást,akaratot,
Fehérlelket,patyolatot!
Adjonnéktekbékességet,
Szorgalmat,jóegészséget!
Igaztársat,hűbarátot,
Tisztaházat,jókabátot!
Jókabátbanjónagyszívet,
Jónagyszívbenigazhitet!
Igazhitbenigazélet!
...AdjonIstenboldogévet!

Szilvay Ingrid
kedvesjókívánságáttovábbítjuk

KedvesOlvasóinknakis

Bodog Új Esztendőt kíván
a Szerkesztőség!

Snorhavor nor dári!

Dr. Sasvári László – Laudáció
A Heves megyei Pétervásárán született
1933. május 25-én. Édesapja pénzügyőr
volt a járási székhelyen.Ötéveskorában
Budapestre költöztek. A Piarista Gim-
náziumban érettségizett. A családjában,
melyanyaiágongyöngyösi,tudtakazör-
ményekrőlsemlegettékSzamosújvártis.
Voltakörményszármazásúdiák-éscser-
késztársai is.KádárDánielatyátutolsó
gimnáziumi éve alatt kereste fel az V.
ker.Semmelweisutca9-ben,aholakkor
az Örmény Katolikus Plébánia műkö-
dött.Sattólkezdvea lelkészségetsok-
szor látogatta,mégministrált is az ör-
mény katolikus szentmiséken.A keleti
egyházak liturgiája, története mindig
nagyonérdekelte.
Egyetemi tanulmá-

nyai végén magyar
szakból középisko-
lai tanári oklevelet
szerzett. Első tanári
állomáshelye Tokaj 
volt (1955-58). Ott
is volt örmény szár-
mazású kollégája 
az általános iskolá-
ban. Bölcsészdok-
tori disszertációját 
1973-ban a XVIII.
századi tokaji görög
kereskedők névanya-
gából írta, akik kö-
zött voltak örmények 
is. 1993 végén, mint
könyvtáros-tanár 
ment nyugdíjba, amely után a tudomá-
nyosmunkáktöltöttékbeéletét.
Mindig érdekelték akeleti szertartású

egyházak–nemzetiségek,ígyazörmény
is.Többszörpublikált is ilyentémákban.

Báragörög-katolikusegyházhoztartozik,
„valahogy az örmény liturgikus szöve-
gek tartalmábansokmélységet fedeztem
fel”–mondta. Családjával, feleségével és
gyerekeivel(3lányés1fiú)islátogatták 
azörményliturgiákat.
A Fővárosi ÖrményKlubmegindítását

követően keresett meg, mint a magyar- 
örmény közösség vezetőjét, hogy segít-
ségét felajánlja az örmény kultúra, hit-
élet területén előadásaival, cikkeivel. 
Az EÖGYKE megalakulásakor az el-
nökség tagja lett. Örmény témában ál-
landóelőadójavoltakülönbözőkonfe-
renciáknak, klubdélutánoknak. Együtt
utaztunk – a magyarörmény közösség 

tagjaival–Bécsbe,Velencébe,Erdélybe,
hogyközelrőlismegismerjükazörmény
katolikus szerzetesrendet, az erdélyi kö-
zösségeket.AzErdélyiÖrményGyökerek
Füzetek szerkesztőségmunkatársaként,

Dr. Sasvári László (középen) átveszi a Szongott Kristóf-díjat: a bronz 
emlékérmet és az oklevelet. Balról Szongoth Gábor és dr. Issekutz Sarolta


