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Erdélyi Örmény Gyökerek

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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