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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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majd állandó rovata szerzőjeként a Füzetek első oldalán éves ciklusban más-más
örmény - hitéleti témát vet fel, pl. 2018ban a Szent Liturgia örmény katolikus
szertartás szerint témában a „Minden
vasárnap elhangzik…” címmel.

Ma már egészségi állapota miatt nem
tud olyan aktív lenni, de véleménye és
tanácsai, hitéleti cikksorozata a Füzetek
számára továbbra is segítségünkre van,
reményem szerint még hosszú évekig.
dr. Issekutz Sarolta, elnök
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2002-től az EÖGYKE
képviselőjeként, a Fővárosi Örmény Önkormányzatban és a Zuglói
Örmény Önkormányzatban elnökhelyettesként elkötelezetten képviseli a hazai
magyarörmény közösség érdekeit.
Műszaki végzettségének köszönhetően
állandó segítője a kulturális programok műszaki
feltételei megvalósításának, a számítástechnikai
eszközök működőképessége fenntartásának. Heim Pál (jobb szélen) átveszi a Szongott Kristóf-díjat: a bronz emlékérmet és az oklevelet. Balról dr. Issekutz Sarolta és Szongoth Gábor.
Kiemelkedően fontos
tevékenysége a Budapesti Örmény Katolikus kapcsolódó rendezvények megvalósítáLelkészség, templom és múzeum gondnok- sában, valamint az ingatlan mielőbbi korságában való részvétele, amellyel az örmény szerűsítését szorgalmazó feladatokban.
katolikus hitélet folytonosságát segíti elő,
Nős, házasságából 2 fiúgyermeke szülehogy az örmény katolikus közösség fejlőd- tett, jelenleg már 2 unokája van.
jön, ugyanakkor közreműködve az ehhez
dr. Issekutz Sarolta

Az EÖGYKE 2018. évi beszámolója
Heim Pál – Laudáció
2001-ben ismertük meg egymást Gudenus
János József genealógus segítségével,
amelynek eredményeként állandó kapcsolatban maradtunk. Ugyanis ekkor már
megjelent Gudenus János József: Örmény
eredetű magyar nemesi családok genealógiája c. hatalmas munkánk, a nemesi
családok színes címereivel. „Kapcsolatom
az erdélyi örménységgel ekkor pecsételődött meg. Örmény gyökereim a családom
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Mály ágából eredeztethetőek. Heim nagyapám édesanyja Mály Ilona volt, aki Eleméren született a Kiss Ernő (Aradi Vértanú)
birtokán. Édesapja, László, mint gazdatiszt
dolgozott az uradalomban. Dédanyám
itt ismerkedett meg Heim Ferenccel, aki
akkortájt Nákó gróf tiszttartója volt Arad
megyében. Házasságukkal keveredett családom Heim ágába az örmény vonal. Örmény identitásom innen eredeztethető” írja.

Mint   az elmúlt 22 év során is, az év
legfontosabb feladata, a magyarörmény
közösség összefogása, kulturális és hitéleti identitása megerősítése és megmutatása, érdekeinek képviselete itthon és
külföldön, információs centrum működtetése volt. Több pályázatot adtunk be
az EMMI-hez, NEA-hoz, a működési
költségekre 900.000 Ft-ot, a Füzetekre
600.000 Ft-ot kaptunk az EMMI-től, jóval
a kért összeg alatt. Varga Mihály miniszter külön keretéből az EMMI-án keresztül
a Magyarrörmény Tudástár projektünk
beindításához kaptunk 1500.000 Ft-ot.

Az Egyesület az Alapszabályában rögzítetteknek megfelelő szolgáltatások meghirdetésével tudta megfordítani az Egyesület siralmas anyagi helyzetét, amely
lehetővé tette az év elején felvett kölcsön
visszafizetését. Köszönetet mondok azon
tagjainknak, örmény önkormányzatainknak, akik a magyarörmény kultúra terjesztéséhez ilyen módon is hozzájárultak.
Köszönjük közösségünk tagjai részéről
az adományokat, különösen a 100.000
Ft összegűeket. Köszönet mindazoknak,
akik fontosnak tartották, hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-át 259.294 Ft
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