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Életrajzok – képviselőjelöltek 2019
I.kerület

Várady Mária 
Színésznő vagyok. Mindig tanulok. Hálás vagyok Édesanyámnak,
hogykíváncsitermészetet,bizakodást,életszeretetet,hitetésmakacssá-
gothagyottrám.Ezbennemazörményalap.Ehhezcsakráadás,hogy 
amarosvásárhelyiSzentgyörgyiIstvánSzínművészetiFőiskolánvégez-
tem,aszékelyekköztszületettMelindaleányom,akimárazinternetről
szerzi be nekem az örmény tárgyú könyveket.Otthon ismertemmeg 

ahurutízét,Budapestentanultammegörményülköszönni,éshéttestvéremközülelső-
kénttudomörményülaMiatyánkot.Azaküldetésem,hogyátadjamakíváncsiságot,
ésmindenkithívjak,hogyéletünkreményteli,békés,széplegyen.

Sasvári Merza Krisztina
ArégierdélyiörményMerzacsaládazonágábólszármazom,amelyfel-
menőiközötttudhatjaMerzaGyulaarmenológustis.Nagyapám,Merza
Marcel települt át ErdélybőlBudapestre, aholmérnökként dolgozott. 
Énmég jelenleg is abbana lakásbanélekaz I. kerületben, amelyben
annakidejénanagyszüleimiséltek.
ALisznyai-utcaiÁltalánosIskolábanszereztemalapismereteimet,kö-

zépiskolába,mivelutánpótlásválogatottúszóvoltam,sporttagozatososztálybajártam.
Időközbenazúszásrólátnyergeltemaszinkronúszásra,amibenazéveksoránválogatott
éstöbbszörösmagyarbajnoklettem.APázmányPéterKatolikusEgyetemenvégeztem
művészettörténet-kommunikációszakon.
HáromévedolgozomaMagyarTelevízióAranyfüstésNapiMozaikc.műsoraiban

szerkesztő-riporterként. (azAranyfüstsajnosszeptembertőlmegszűnt)Főkéntképző-
művészeti,kultúrtörténetiéstörténelmitémákkalfoglalkozom.
Úgyérzem,hogyművészettörténetvégzettségemésatelevíziósmunkámbanszerzett

tapasztalataimalapjánképviselőként segíthethetemazörménykultúramegőrzését és
szélesebbkörűmegismertetését.

dr. Issekutz Ákos
1998-banaSemmelweisOrvostudományiEgyetemenSummacumLaude
végeztem.TanulmányaimatNémetországbanaHeidelbergiEgyetemen
képeztemtovább.21éveagyőriPetzAladárKórházSebészetiosztály
főorvosa voltam, valamint a kórház Minőségirányítási igazgatója.
Továbbiérdeklődésemazonkológiaisebészet.
2019.szeptember16-tólabudapestiSzentMargitKórházSebészetiosz-

tályfőorvosaésakórházigazgatóhelyettesevagyok.VezetőségitagjavagyokaMagyar
Sebésztársaságnak.
Örményönkormányzatiképviselővoltamamásodikciklusban.Édesanyámdr.Isse-

kutzSarolta, gyermekeibe (egyhúgomvan,BaloghRéka) ültette az erdélyi örmény

identitástudatotfiatalkorunkóta.Ennekmegőrzésétés továbbfolytatásátmagam is
fontosnaktartom,gyermekembeissikerültbeléoltanom,amirebüszkeisvagyok.

II.kerület
Bacsó Zoltán 
1947–benszülettemPécsett.IskoláimatKecskemétenvégeztem,ittsze-
reztemfényképészszakképesítéstis.1967-tőlvoltamaPannóniaFilm-
stúdiómunkatársa.Először,mintállófotós,majdsegédoperatőr,végül
kinevezettoperatőr2003-bantörténtnyugdíjbamenetelemig.Nyugdíj
mellett,2009-igafilmgyárjogutódjánál,aPannóniafilmKft-nélkészí-
tettemanimációsfilmeket,35mm-eskamerával.

2008–2009-estanévtőlaKaposváriEgyetemenegyetemistákkalfoglalkoztam.Ennek
végeredménye30-nálistöbbrövidfilm:„diákmunka”lett.Azelmúltévekbenugyanezt
aBudapestiKommunikációsFőiskolán(ma:MetropolitanEgyetem)folytattam.Ebben
atanévbeniselkészültegy4perchosszúságúanimáció.
Hosszú pályafutásom során számos munkahelyi és minisztériumi kitüntetés után

1994-benmegkaptamaBalázsBéla-díjat.
Több,közreműködésemmelkészültfilmszámtalandíjatnyertkülönféle fesztiválo-

kon.TöbbekközöttazelsőmagyarOscar-díjéskétszeraCannes-iAranyPálma.
Operatőrimunkáimazegészestésrajfilmektől,asorozatokonésegyedikisfilmek

tucatjainkeresztülareklámokigterjednek.Számukmamármeghaladjaazötszázötvenet.
TöbbciklusonátvoltamBudapestII.kerületénekörménynemzetiségiképviselője.

dr. Issekutz Sarolta
Azerdélyi,erzsébetvárosiIssekutz,Zachariás,Dánielcsaládsarjavagyok
apaiágon,sígyazittebei,elemériKissErnőaradivértanútbüszkénvall-
hatomősömnek,akiIssekutznagy-nagynénémunokájavolt,ésnevelte
a3árvátszüleikelhunytamiatt.Édesanyámszékelyszármazásúvolt.
Többmint40évügyvédimúltállmögöttem,1994-benhoztamlétre 
az örmény nemzetiségi önkormányzatokat és dolgoztam ki a szük-

ségesokiratokatatörvényesműködéshezdr.IssekutzJánosédesapámsegítségével.
2009-ben lemondtamügyvédipályámról,márcsakazörménynemzetiségképvise-
letétvállaltam.5ciklusonkeresztülvezettemelnökkéntaFővárosiÖrményÖnkor-
mányzatot(egyciklusbanaBudapestiÖrményKisebbségiÖnkormányzatokTársu-
lásacímen)és6ciklusonkeresztülaBp.II.kerületet.1997-tőlvezetemazErdélyi
ÖrményGyökerekKulturális Egyesületet. Férjem gépészmérnök, akinek segítsége
nélkülnemtudtamvolnaennyifeladatotelvégezni.Köszönetérte.Fiunksebészorvos,
lányomszámítógépesgrafikus,3unokámvan.
Nevemhezfűződikahazaitörténelmiörménység,amagyarörményekösszefogása,iden-

titásukmegerősítéseúgyitthon,mintErdélyben.Feladatunkazörménykultúraéshagyo-
mányok ápolása, örmény katolikus hitéletünkmegmaradása, terjesztése.Megalapítottam
23éveazErdélyiÖrményGyökerekFüzetekinformációs-kulturálishavilapot,aFővárosi
ÖrményKlubot,azErdélyiÖrményMúzeumkönyvsorozatot,aMagyarörményTudástárat, 
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aSzongothKristóf-díjat, számtalankiállítást,konferenciát,ÖrményKultúraHeteket,
stb.szerveztem.Ezenútmenténkívánomvégeznifeladatomatajövőbenis.

Vereczkei Csaba
1978.04.02-ánszülettemBudapesten.ÉdesanyámaDajbukátcsaládba
tartozik,akikmost isErdélybenélnek.Vanegynővérem,akimárvolt 
azErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületképviselője.Őjelenleg
3 kisfiával van elfoglalva.ABudapestiMűszaki ésGazdaságtudományi
Egyetemetvégeztem,majdaBudapestiGazdaságiFőiskolaPénzügyiés
SzámviteliKaránközgazdász,gazdaságiinformatikusvégzettségetszerez-

tem.Pénzügyivonalondolgozom.Nyelvismeretem:angol–haladóésüzleti,Német–alap.

III.kerület
Csiky Zoltán Miklós
Erdélyi-örmény-székelygyökerűmagyarállampolgárvagyok,Budapes-
tenszülettem1943.06.12-én.
Budapestenélek,nősvagyok,3gyermekemés14unokámvan.1966-ban
végeztemazAgrártudományiEgyetemgépészmérnökikarán.
Kezdetben1966-tól1981-igmezőgazdaságbandolgoztamtermelőszö-
vetkezetben,mintüzemeltetőmérnök.1989-benarendszerváltozáside-

jénaz építőiparban folytattam tevékenységemet, mintönállóvállalkozó, amit amai
napigisgyakorlokBudapesten.
Erdélyi-örményképviselővoltam2004-2008-igaIII.kerületbenésazörménynemzetiség

országosszervezetébeisbeválasztottak.Nemzetielkötelezettségűállampolgárvagyok.

Sasi-Nagy Pál László
1946-banszülettemBudapesten.Apaiágonvagyokörményszármazású, 
a48-asCzetzJánostábornokcsaládjáhozésaBeteghcsaládhoztartozom.
Nősvagyok,háromdiplomáslányunkvan.Gépiparitechnikusioklevelet
szereztem,vezetőibeosztásokbandolgoztamagépiparban,jelenlegabiz-
tosításiszakmábanazAEGONMagyarországÁltalánosBiztosítóZrt.Te-

rületiIgazgatóságán.Örményőseimarraköteleznek,hogyfoglalkozzamatörténelemmel, 
amúlt ápolásával, amelyet azErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesület is végez. 
Kéremtámogatásukat,hogyakerületneknecsakegyCzetzutcája,egyholtCzetzemléktáblája,
hanemegyélőCzetzrokonképviselőjeislegyenazörménynemzetiséégiönkormányzatban.

Szabó Anikó
1965.július22-énNagyváradonláttammeganapvilágotegypedagó-
gusnőésegygrafikusművészegyetlengyermekekén.Azéletúgyhozta,
hogy1985-ben,önhibámonkívül,elkelletthagynomszüleimetésszü-
lővárosomat.Asorskézenfogottésvezetetttovább.
Habárénmagyar-angolszakostanárnőnekkészültem,mégisszínésznő
lettbelőlem.

PályámatZalaegerszegenkezdtemaHevesiSándorSzínházban,majdpedigasoproni
PetőfiSzínháztagjaként10évig„boldogítottam”aközönséget.
Édesanyám:ÖtvesErzsébet,AkiaXVII. századbanErdélybebetelepültörmények

leszármazottja.KezdetbenOszkericsnekhívtákőket,későbbÖtveslett,deírtákÖtvös-
nek,ÖttvösneksőtÖttkwösnekis.ElsőismertősChácsig(Kristóf)1684-benszületett.
Az Ebesfalvi előnevet is felvették, ami később egy E betűre korlátozódott, innen

eredazEötvesváltozat is.Acsaládfánkon fellelhetőazAntalffy,Kazacsai, Issekutz,
Donogán,Kabdebo,Páll,Hollósynevek is.Mindannyiannemzeti elkötelezettségűek
voltak,mintahogyajelenbenisazokvagyunk.Amagyarkultúraterjesztésemellettigen
fontosfeladatomnaktartomazörményirodaloméskultúramegismertetését,ezértúgy
akiállításokonmintaFővárosiÖrményKlubunkbanelőadóművészkéntrésztveszeke
csodásvilágmegismertetésében.

VIII.kerület
Bódis Alpár 
Kolozsváronszülettem,1970-ben.Magyarországra1990-bentelepedtem
át,jelenlegGárdonybanélekésSzékesfehérvárondolgozomkönyvelő-
ként.Egyfiamésegylányomvan.Családombanazanyainagyszülők
részérőlvannakörményszármazásúrokoniszálak,őkSzamosújváron
éltek.Gyerekkorombangyakranlátogattukőket,ilyenkornagymamám
mindigkészítettvalamiigaziörményfinomságot.Sokatsétáltunk,szép

emlékeimvannakavárosról,templomairól,azakkoriéletmódról.
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületteltavalykerültemkapcsolatba,ezrá-

ébresztett,hogymostmárújraidejetöbbetfoglalkozniaszármazásommal,hogymennyire
fontosezazörökség,amittovábbkellvinniésutódainknakátadni.Szeretnékélniezzel
alehetőséggel,hogymegismerhessemamagyarországiörménynemzetiségetis,éstudásom
ésképességeimszerinttehessekvalamitazerdélyiésanyaországiörménykisebbségért.

Esztergály Zsófia Zita
Erdélyi és felvidéki gyökerekkel rendelkezem, a családomban eddig
elsősorban lelkészek, orvosok és művészek domináltak. Édesanyám
énekművész, az Operett Színház egykori primadonnája, édesapám
üzletember. Felmenőim között erdélyi örmény és más nemzetiség is
megtalálható.Büszkénvállalomszeretteimetésneveltetésemet,amely
hitbenésszeretetbenzajlott.Atestvéremközgazdászkéntvégezteate-

ológiát, így a jó isten kegyelméből lelkészként szolgál, én pedig újságíró, televíziós
szerkesztő lettem.Gyerekkoromban nagy hatást tett rám a bécsimechitarista kolos-
torban tett látogatás, amelyet Issekutz Sarolta szervezett.Akkor találkoztam elő-
szöraközösséggelésazősikeresztyénkultúrával.Évtizedekkelkésőbb,azOrlayutcai
templomban forgattamfilmet az örmény-katolikusmiséről, valamint a közösségről
ésapáratlanmúzeumról,amikorújratalálkoztamaközösséggel.Onnantóléletemré-
sze lettahagyományápolásésaközösségérdekeit szemelőtt tartva,2014-tőlvezet-
temaFővárosiÖrményÖnkormányzatotötévenát.Miutána2014-esválasztásokat 
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azEÖGYKEelvesztettevalószínűsíthetőenegy,azellenoldaláltalszervezettválasz-
tásicsalásáldozataként;illetveahazaiörménységáltalánosmegítélésétnagybancsor-
bítottaazelmúltévekbenkirajzolódottnemtelenésetikátlanországosönkormányzati
működésésahatalomértfolytatottlobby,valamintamagyarországierdélyiörmények
kiszorításaadöntéshozatalból, fontosnak tartom,hogyhelyreálljona rend.Ezért is
szeretnékrésztvennia2019-esválasztáson,hogyazÖnökbizalmátremélhetőenel-
nyerve,akövetkezőötévbenegyütttehessünkrendet,ésfektessükújalapokraahazai
örménységjövőjét.

Király Zoltán 
1978-ban születtem Budapesten. Az általános iskola elvégzése után
1992-ben felvételt nyertem a Deák Ferenc műszaki szakközépisko-
lába, ahol 1997-ben érettségiztem. 1998-ban technikusi oklevelet
szereztem.1998–99-igkatonaiszolgálatomattöltöttem.1999-tőldolgo-
zomazépítőiparban.Egygyermekemvan.
Nagyapámésnagyanyámerdélyiörmények(Issekutz,Lászlóffy)voltak,

apámtólörököltemaamagyarörménységrőlszólótudásomat.

IX.kerület
Balogh Réka
1975-benszülettem.AKarinthyFrigyesKétTanításiNyelvűgimnázi-
umbantettemleaNemzetköziÉrettségit,majdazELTEBölcsészAngol
szakánszereztemdiplomámat.Kétterületérdekeltmindig,abiológiaés
aképzőművészet.Végülamásodikfelésodortazélet,ésalkalmazott
grafikuskéntdolgozoksajátcégemben.Munkámörömmelésélvezettel
töltel,kétgyermekemviszontboldogsággalis,hiszenazőszemélyisé-

gükfejlesztéseésjövőjükalakításaalegfontosabbfeladatom.Az„örménykedést”
dr. Issekutz Saroltától örököltem (édesanyámtól), aki mellett felnőve lehetetlen lett
volnanemmegszeretniazörménykultúrát(számomra–természetesen–agyönyörű
örménydíszítőművészetváltjakialegnagyobbcsodálatot).Többciklusonkeresztül
aFerencvárosiÖrményNemzetiségiÖnkormányzatképviselőjevagyok.

Szenttamássy Katalin 
1947.július30-ánszülettemBudapesten.Nyugalmazottgeodétavagyok.
Kétgyermekeméskétunokámvan.Anyaidédanyámerdélyiörmény
családbólszármazik,danczkaiPattantyúsÁbrahámAnna.
2006 óta vagyok örmény nemzetiségi képviselő az Erdélyi Örmény
GyökerekKulturálisEgyesületdelegálásával,2007ótaelnökeaFerenc-
városiÖrményNemzetiségiÖnkormányzatnak.

AFerencvárosiÖrményÖnkormányzatmindenesztendőben támogatjaanyagilag
ésszemélyesközreműködésselazEÖGYKEcélkitűzéseit,hogyazörményszármazá-
súaknak,magukatmagyarörményeknekvallóknakkulturálisidentitásőrzőprogramo-
kat,találkozókatszervezzen,amagyarországiéserdélyiörményirodalmi,történelmi,

művészeti és tárgyi emlékek felkutatásához, gyűjtéséhez és állaguk megőrzéséhez
segítségetnyújtson.Ezentevékenységünkfolytatásáhozkéremtámogatószavazatukat.

Király György
1946.május23-ánszülettemBudapesten,édesanyámLászlóffyErzsé-
bet,édesapámdr.KirályEndre,édesanyámrévénvagyokörmény.
Azáltalánosiskolaelvégzéseutánazélelmiszeripari technikumotvé-
geztem1964-ben.1964tőlaPannóniaSzörmeárúgyárbandolgoztam,
mintvegyésztechnikus.
A sorkatonai szolgálat után több nagyvállalatnál, köztük a Bőripari

Vállalat, Állami Termékgazdálkodási Igazgatóság, Kőfaragó és Épületszobrászipari
Vállalat,23.sz.ÁllamiÉpítőipariVállalatnál.Nyugdíjasvagyok.
AMagyarKöztársaságNemzetbiztonságiSzakszolgálattólanyagbeszerzőkéntvonul-

tamnyugdíjba.

XI.kerület
dr. Forgács Barnabás
1943-banszülettem,édesapámSzamosújvárról,magyar-örménycsalád-
bólszármazik,melyszorosrokonságbanálltBányaiElemér(Zuboly)
hírlapíróval.Agrármérnökvagyok,kutatás-fejlesztésitémákkalfoglal-
kozomaz állattenyésztés területén, egyénivállalkozóként,mint tudo-
mányostanácsadódolgozoktöbbagrárcégmegbízásában.
Nősvagyok,háromfelnőttlányomvanés8unokám.

2002.ótaazEÖGYKEtagjavagyok,azországosésaXVI.kerületi,majdaXII.ker.
örményönkormányzatképviselőjevoltam.
AzelmúltévekbenvideofilmeketkészítettemésmutattambeCharlesAznavour

életéről,valamintazEÖGYKEküldöttségénekörményországilátogatásáról.

Kirkósa Péter 
Szamosújvári és kolozsvári gyökerekkel örmény családban születtem
Erdélyben.Háromgyermekünkésháromunokánkvan.Azegészcsalá-
dunkzenél,hangszeresenisegyrejobbanbővül,ígycsaládizenekarként
többször közreműködtünk az örmény rendezvényeken, felelevenítve
ezzel a régi örmény énekeket, népdalokat. Örmény rendezvényeinken
igyekszünkminél szélesebbkörben terjeszteniazörményhagyomá-

nyokatéskultúrát.SzínesműsorainkkalígyegyrejobbantudjukMagyarországon,Buda-
pestenésErdélyben,ill.azonnanelszármazottörménycsaládokatösszefogni.

Marosváry  István 
ÉdesapainagymamámatradicionáliserdélyiörményIzmaelcsaládból
született.BérmaapámöccseazOrlayútonazÖrményKatolikusPlébá-
nianagyrabecsültfőgondnokaSzentpéteryTiborvolt.
1949.nov.29-énBudapestenszülettem.1973-banaBME-envasútgépész
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mérnöklettem.EzutánaBKV-tszolgáltam,majdpárévigaversenyszférábandolgoztam.
Ebbenaz időben többmérnök továbbképzésikurzuson is résztvettem.ARómaiKatoli-
kusHittudományiAkadémiántöbbszemesztertvégeztemteológiából.1987–2017-igabu-
dapestiÖvegesJózsefMűszakiKözépiskolamérnöktanáravoltamnyugdíjazásomig. 
ArendszerváltoztatáshajnalánaKeresztényÉrtelmiségiekSzövetségénekalapítótagja
voltam.Megszereztema tanári diplomát, és 1989-ben agyógypedagógiai dislexiás
tanáriszakképesítéstismegkaptam.
Ezenkívülalapítójavoltamatöbb,mint30évemegalakultPedagógusokDemokra-

tikusSzervezetének, aholnégyciklusonátválasztott szakképzésiügyvivő lehettem.
Közel12évigazOrszágosSzakképzésiTanácstagjavoltam,többEurópaiUniósnem-
zetközikonferenciánisrésztvettem.Szorgoskodtamahatárontúliszakképzésfejlesz-
tésében,mintszakértő.
Majd42éveboldogházasságbanélektanárnőfeleségemmel.Háromdiplomásgyer-

meketneveltünkföl,márötunokánkszületett.Rendszereslátogatóivagyunkazerdélyi
örményemlékhelyeknek,hiszen rokonságunkegy részemégmindigKolozsváronés
Csíkszeredábanél.
AlapításaótaazEÖGYKEtagjavagyok,aktívanrésztvettemaszervezettprogramo-

kon.Életempályájánazörmény-kereszténykultúramegőrzéseésfejlesztésemindigfon-
tosvoltszámomrais,így2019-benÚjbudaörménynemzetikisebbségijelöltjelettem.

Dr. Czárán István    
Kézdivásárhelyenszülettem,Erzsébetvárosonnőttemfel,ottvégeztem
az általános iskolai tanulmányaimat is,majdMedgyesen a gimnáziu-
mot,BudapestenazELTEJogikaránpedigazegyetemi tanulmánya-
imat.Húsz éve ügyvédként praktizálok, nős vagyok, hat gyermekem
van.Apaiágonörményszármazásúvagyok.Nagyonfontosnaktartom
örménygyökereimápolását.Örményképviselőisvoltam.

Dr. Keszy-Harmath Péterné
Budapesten születtem 1947 szeptemberében tanár szülők gyerme-
keként. Közgazdasági Egyetem külker szakán szereztem diplomát.
Gyermekeim születése után otthon dolgoztam, kötő kisiparos lettem.
Férjemmelmára60-asévekvégénrésztvettünkazakkor2-3havonta
megrendezettörményösszejöveteleken.Családunkbanmindigápoltuk
azörményhagyományokatéstartottukakapcsolatokat,segítettükane-

hézhelyzetbenlévőörményismerősöket.
RésztvettemaBudaörsiÖrményÖnkormányzatmegalakításában,elnökhelyetteselet-
tem.Ittkezdtükelarendezvényekenafogadásokatönerőbőlmegoldani,bevállaltam
az örmény ételek készítését,mely sikert aratott, híre elterjedt. 2014-ig folyamatosan
képviselővoltam,tevékenyenrésztvettemahazaiörménységtámogatásában.Eztsze-
retnémfolytatni.

XII.kerület
Dávid Márton Áron 
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületXII.kerületiésor-
szágosképviselőjelöltjevagyok.Rómaikatolikus,feleségemmelhárom
gyermekünketneveljük.Családivállalkozásunkbandolgozom.1985-ben
születtem, édesapám,Dávid Ferenc öntudatos erdélyimagyarörmény
volt,nekiköszönhetemerősörményidentitásom.Nagyapám,id.Dávid
FerenchadifogságbólvalószabadulásátkövetőenamaiMagyarország

területéntelepedettle.Dédapámakommunizmusáldozatakénttöbbévmunkatáborután
fogságbanhunytel.Acsaládfánkon–DajbukátokésZakariásokmellett–acsaládolyan
jelesfiguráiisszerepelnek,mintDávidLászlóatya,alegendáserdélyipüspök,Márton
Árontitkára(akirőlnevemetiskaptam).
Megtiszteltetésésfelelősség,hogyazEÖGYKEjelöltjekéntképviselhetemazerdélyi

örménytradíciótésfolytathatomaztazépítőmunkát,amitelődeimelkezdtek.Munkám-
malszeretnékpéldátmutatnigyerekeimnek–Mersének,LucánakésAbigélnek–,hogy
azőnemzedéküknekisátadjamazörménykultúraértékeit.

Hegedüs Annamária Borbála 
Örménygyökereimrőlmárgyermekkorombanbeszéltédesanyám.Vele
kezdtemlátogatniafővárosiörményklubokatszinteakezdetektől.2014
ótaaXII.KerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzatképviselőjeva-
gyok.Szervezetünkmindenhónapbantartalmasrendezvényekkelvárta
azérdeklődőket.Éventeegyalkalommalmegrendeztükgálaműsorun-
kat–kiállítássalegybekötve.

Harmincesztendőnkeresztülközépiskolábantanítottam,jelenlegaMagyarKépző-
művészeti Egyetemen oktatok. Őstörténetről, művészetről tartok előadást különféle
szervezeteknél (SzentKoronaTársaság, H13,Kerecsenfészek,VeszprémiNyugdíjas
Klubstb.).

Fabók Dávid
46évesvagyok,BudapestenszülettemaXII.kerületben,majdKőbá-
nyánéltem.Édesanyám-DávidIldikó-ágánvagyokerdélyiörmény
származású,édesapámcsaládjaaFelvidékrőlszármazik.Gyermekko-
romtólsokathallottamacsaládbanazörményősökről,azünnepekről,
ésa„nagycsalád”mindennapjairól,azörményekösszetartásáról,becsü-
letesmunkájukról. Felnőttként aDávid család részéről rendelkezésre

állóalapcsaládfátkezdtemjobbanfelépíteni,kiegészítenitovábbiadatokkalésképek-
kel,kapcsolódásokkalatöbbiörménycsaláddal.Ezenkeresésekésböngészésekfolya-
mánóhatatlanul isegyremélyebbenvonzottmagáhozacsalád történelme,akultúra, 
ahagyományok.Egyrefontosabbávált,hogynemcsakazfontos,hogyhovátartunkaz
életben,hanemazis,hogyhonnanjövünk.Gyermekeimmelisigyekszemminéltöbb
részletetmegismertetniarról,hogyhonnanisjövünk,kikisvagyunk.2008ótaélünk
Dunakeszinfeleségemmelésháromgyermekünkkel.Kétlányunk21és18éves,fiúnk
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pedig15esztendős.Ahelyikatolikusegyházközségbenafelnőttasszisztenciatagjava-
gyok,valamintazegyháziésavárosikórusbaniséneklek.Egybudapestinyomdaipari
vállalatvezetőjekéntdolgozom,amelyvállalatimmár27évevanjelenahazaipiaconés
alapításaótamagyar,ráadásulmagyarörménycsaláditulajdonú,amikülönbüszkeség.

Balogh Jenő
Gépészmérnökvagyok,akitsokancsakegyszerűenIssekutzúrnakne-
veznekfeleségemután.Hamegkérdezikmiközömazörményekhez,azt
szoktammondani,„semmi,csakvanegyörményfeleségeméskétszép
örménygyermekem,3unokám,samerrenézek,csakörményeketlátok”.
Házasságomrévénigenközelkerültemazörménynemzetiséghez,fele-
ségem,dr.IssekutzSaroltaerdélyiörményközösségerévén.Mamárén

isörménynekérzemmagam,hiszennapmintnapvelükkerülökkapcsolatba.Rájöttem,
igenszépdologtennivalamitegyközösségéletrekeltése,működéseérdekében.Külö-
nösenérdekesfeladategyolyanközösségkörforgásábakerülni,amelynektagjaitnem-
csakazkötiössze,hogyközösenjárnakmúzeumokba,kiállításokravagytúrázni,hanem
vér szerinti rokonoknakérzikmagukat.Megfigyeltem,haamagyarörményközösség
bármelykét tagjaösszejön,elsőpercekbenkiderül,hogyvalamilyen fokon rokonok. 
Innenkezdvemindenegészenmásképpenzajlik.AMagyarországonélőmagyarörmé-
nyekegynagycsaládbatartoznak.Eztannálisinkábbtudom,mertszámítógépesrend-
szerszervező lévénmegpróbáltam„felvinni”számítógépreazegyesörménycsaládok
családfáját.Acsaládfákrajzolásaközbenrájöttem,hogyénistagjavagyokaközösség-
nek,nekemisrokonaimazörmények.
MintazErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületegyikalapító tagjaveszek

résztaközösségéletébenimmár23éve.Aktívanközreműködökmindenkulturálisren-
dezvénylebonyolításában,résztveszekazújságszerkesztésében,stb.Rájöttem,hogy
milyenfontosamúltmegismerése,amégelérhetőinformációkrögzítése.

XIII.kerület
Kabdebó János
1944-benkincsesKolozsváron,Magyarországonszülettem.Ahársfa
illatúFarkasutcábannőttemfel.Azótaisérzemillatát.
Apaiágonmagyarörménynemesicsalád,atalpasiKabdebócsaládle-
származottjavagyok,anyaiágonabáróJósikacsaládbólvaló.ígyaztán
érthető,hogyerősnemzetiérzésvanaszívembenésezígyvanrend-
jén.Afelmenőimretekintveeztermészetesszámomra.Magyarvagyok,

ugyanakkormegmaradtamörménynek,éstisztelettelfordulokőseimkultúrájairányába,
szeretnékhozzájárulniannakmegőrzéséhez.
2006-tólörménykisebbségiönkormányzatiképviselővagyok,előszörelnökhelyettes,

majd2008-tólBudapestFővárosXIII.ker.elnöke.
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesülettagjavagyokszintemegalakulása

óta.Egyéniéscsoportoskiállításaimemagyarörményközösségszervezésében2000-től
jötteklétrebudapesti,budaörsi,erdélyi,stb.helyszíneken.

Afotózásolyanszámomra,mintagyermekkoriszerelem,amelymélyenmegérintett,
ésamivégigkísériazéletem.PéldaképemazörményszármazásúPárizsbanvilághírne-
vetszerzettBrassai,-akiegybenrokonom-abrassóiszületésűHalászGyula.

Béres L. Attila 
Református lelkész, ny. újságíró, a Sportfogadás volt főszerkesztője,
sportújságíró, szerencsejáték szakíró, az Erdélyi Örmény Gyökerek
füzetek főszerkesztője (2008–2014), aXII. ker.ÖrményNemzetiségi
Önkormányzat elnökhelyettese (2014–2019), a dr. Issekutz Sarolta –
„Erdélyiörménykonyha,fűszerezve”könyvlektora,az„Örmények
aSzentföldön”kiadványolvasószerkesztője,az„Örményzarándokhely

Budapesten”írója,szerkesztője,„Híresmagyarörményektablója”ötletgazdájavagyok. 
További művei: Svábhegyi Örömmondó szerkesztőbizottsági tag; Lelkünk óvja –
1956-osdráma;Vagyok–ObersovszkyGyulavallomásaiéletéről.

Vajta Dénes
1946-banszülettem,apannonhalmaiSzentBenedekrendigimnáziumban
érettségiztem.AjogiegyetemetBécsbenvégeztemésszereztemjogászdip-
lomát,majdfilozófiaitanulmányokatvégeztemugyancsakBécsben,aholjogi
éskereskedelmitevékenységetgyakoroltam,majdGenfben.Nyelvtudásom:
német,angol,francia.2011-bentértemhaza.Nyugdíjasvagyok.Örmény
gyökerem:Dédanyám,VeveránErzsébet,ErdélybenéltSzilágymegyében.

XIV.kerület
Zárugné Tancsin Katalin
1994-tőlvagyokZuglóörménynemzetiségiképviselője,ZárugBéla
Józsefférjemmelegyütt,akiGyergyószentmiklósrólszármazott.Közö-
senvégeztükazuglóiörménységkulturáliséshagyományápolási fel-
adatait,majdférjemhalálautánátvettemazőszerepétis.Háromgyer-
mekünkszületett:Ildikó,BélaKárolyésAnnaZita,akikazOrlayutcai
örménykatolikustemplombanlettekmegkeresztelve.AZuglóiÖrmény

Önkormányzat már a kezdetekben testvérvárosi kapcsolatban állt Csikszeredával és
Csikszépvizzel,amelytöretlenülműködikmais.Hagyományossáváltrendezvényünk:
azörménycsaládoktalálkozója,amelymindenévbenmegrendezésrekerült,ígyidénis.
Azerdélyiegyházibúcsúkramindenévbenszervezünkzarándokokat.

Szongoth Gábor
AlapítótagjaésalelnökevagyokazErdélyiÖrményGyökerekKultu-
rálisEgyesületnek.AkorábbiciklusokbanaXI.kerületetvezettemel-
nökként,elnökhelyettesként.1947-benszülettemBudapesten,gyerme-
keimKristófésGergely.Végzettségemgeofizikusésgeo-közgazdász,
egykörnyezetvédelmiésgeofizikaikutatásokatvégzőKft.ügyvezetője
vagyok.Hobbimajégkorong.
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Szívügyemahazaiörménységsorsa,aMagyarországonésErdélybenmegmaradtem-
lékekápolása.ŐseimSzamosújváronéltek,SzongottKristófamúltszázadvégénott
jelentettemegtöbbköteteskönyvsorozatát,aSzamosújvárMonográfiájátésazErdélyi
ÖrményCsaládokGenealógiáját.Képviselőségemalattéventekiadtunkebbőlasoro-
zatbólegy-egykönyvet.Zuglóilakosokvagyunkgyermekeinkkel,unokáinkkalegyütt.
Többciklusótaazuglóiörményeketképviselemkerületiésországosszintenis.Szeret-
némfolytatnieztaszépfeladatot.

Heim Pál
Özvegy vagyok, két felnőtt fiam van és két fiú unokám. Számítógép
műszerészkéntdolgoztam,márnyugdíjasvagyok.Őseimközötttalálni
magyar,németésörménynemzetiségit.Otthonmagyaridentitásúneve-
lésbenrészesültem,desohanefelejtsemel,hogymindigtöbbnemzeti-
ségibőltevődikkianemzet.ApaidédmamámatMályIlonánakhívták.
AMály család az1740körül telepedett leErdélyben.AMály család

egy-kétismertebbtagjaMihálytábornokhadmérnök(Európábantöbbmint200várat
tervezettvagyépítettát, többekközöttakomáromiMonostorerődöt1850-52),Gerő
színészéskissármásiM.Sándort,kielőnevétamúltszázadelején,apárizsikiállításon
szerzettbronzérmetahidrogénkutatásbanelérteredményeiértkapta.Számomraazör-
mény,magyarörménykultúránakamegőrzéseésápolása,mintkeresztényembernek
isfontos.EzérttámogatomazEÖGYKEtörekvéseit,főlegazerdélyimagyaroktámo-
gatását. JelenlegaZuglóiÖrményÖnkormányzatképviselőjeésaFővárosiÖrmény
Önkormányzatelnökhelyettesevagyok.

Bulbuk Éva Marianna
Magyarláposon(Máramaros,Erdély)születtemörmény-magyarcsalád-
ban,elsőgyermekként.Öcsém,dr.BulbukMárton,építészmérnök.Édes-
anyámmagyar,azédesapámszamosújváriörménycsaládbólszármazik.
ŐseinkaSzamosújvárvárosalapítókközöttvoltakésígyacsaládfánkad-
digazideigvezethetővissza.Családunkbanfontosvoltazörményhagyo-
mányoktiszteletbentartásaésmegőrzése.Miebbenaszellembennevel-

kedtünk.Édesapámjogotvégzettéstörvényszékibíró,valaminttelekkönyviigazgatóvolt
aDésiTörvényszéken.Nagyonragaszkodottazörményhagyományokhozúgyvallásilag,
mintgasztronómiailag.Ennekértelmébenazörménykatolikus szertartás szerintkötött
házasságotésminket isazörménykatolikusszertartásszerintkereszteltek,megtanított
örményülimádkozniis.Tisztelteazörménygasztronómiahagyományokatis.Désenérett-
ségiztem,majdaKolozsváriMezőgazdaságiésÁllatorvosiTudományEgyetemenszerez-
temagrármérnökdiplomát.Későbbugyanittposztgraduálisképzésutánmegszereztem
aMezőgazdaságDoktoracímet.ABeszterceMegyeiéskésőbbaKolozsvárMegyei
MezőgazdaságiIgazgatóságondolgoztam,mintnövényvédelmiszakembernyugdíjazáso-
mig.Képviselőkéntazörményhagyományokmegőrzéseéstovábbításaleszafőcélom.
Mindenerőmmelarrafogoktörekedni,hogyafiataloknakátadhassukahagyományőr-
zésszellemétésfontosságát,mertcsakígymenthetjükmegnemzetiidentitásunkat. 

Mibüszkéklehetünkörménygyökereinkre,kultúránkraésezttáplálnikell.Csakígyma-
radhattunkfennmostanáigéscsakisígyleszlehetőségünktovábbraisfennmaradni.

Varga Ferencné
VargaFerencnéNagyMariannvagyok,1949-benszülettemBudapesten.
5éveskorombanköltöztünkaXIV.kerületbe,azótazuglóilakosvagyok.
A Szent István Gimnáziumban érettségiztem, majd szerves vegyész
technikusiokleveletszereztem.
Korábban gyógyszerkutatásban dolgoztam a Semmelweis Egyetemen,
aChinoinGyógyszergyárbanés aMagyarTudományosAkadémiaku-

tatócsoportjában.2000-benszakmátváltottam,szociálismunkásvégzettségetszereztem.
Gyermekvédelembendolgoztamidénjúniusig,ekkornyugdíjbamentem.
Egyfiamésegylányomszületett,5unokámvan:alegidősebb12,alegfiatalabb5éves.

XV.kerület
Nuridsány Zoltánné 
Budapestenszülettem1936-ban.Vegyészkéntdolgoztamközel50évig
azMTABiokémiai,EnzimológiaiIntézetében.ÉdesapámfelmenőiFel-
vidékről,ÉdesanyámErdélybőlszármazik.Anyaiágonörményeredetis
megtalálhatóacsaládban.NéhaiférjemNuridsányZoltánfestőművész
apaiágonörmény,anyaiágonszékely,1925-benMarosvásárhelytszü-
letett.Műteremlakásunk 1959-től amagyar,magyar-örmény, örmény

művészektalálkozóhelye,szellemiműhelyevolt.
1998-tólvoltamaXV.kerületiésazOrszágosÖnkormányzatképviselője.Akezdetek

ótaeredményesenéssikeresendolgozomamagyar-örmény,azörménykultúramegis-
mertetésén,bemutatásánésmegőrzésén.Kapcsolatokatépítettünkkiahazai,azerdélyi
örményközösségekkelésazőshazaiakkalegyaránt.
Eddigi22évesértékmentő,küldetéseséssikeresmunkámeredményekéntaXV.kerü-

letiÖnkormányzat2016.március15-énaRákospalotaPestújhelyÚjpalotaérdemérem-
meltüntetettki:akerületbenésazörményközösségbenvégzettmunkámjutalmaként.
"Akirebüszkéklehetünk"címzéssel.AFővárosiÖrményÖnkormányzattól2017-ben
ÖrményÖrökségértANITRDATEmlékérmetkaptam.
Megválasztásomeseténörömmelfolytatomazértékmentőmunkát.

dr. Csernus Gábor
1990-ben születtem Budapesten. Nagypapám, Nuridsány Zoltán er-
délyi-örmény származású festőművész. Nagymamám Nuridsány
Zoltánné,Mimi aXV. kerületiÖrményNemzetiségiÖnkormányzat
elnöke.2010-14közöttaXV.-ker.ÖrményNemzetiségiÖnkormány-
zatelnökhelyettesevoltam.Ajogiegyeteméveialatttöbbjogitanulmányi
versenyt,köztük többországosperbeszédmondóés jogesetmegoldóver-

senytnyertem.Szakdolgozatomtémája„Arendszerváltástkövetőnemzetiségitörvények, 
a nemzetiségi önkormányzati rendszer kialakulása Magyarországon”. Az egyetem
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befejeztévelaBRFK-KiemeltÜgyek-Elemzőértékelőosztályándolgoztam,aholfőkapi-
tányikitüntetésbenrészesültem.Ügyvédjelöltkénttöbbnevesügyvédiirodábandolgoztam.

Tóth Csaba
Marosvásárhelyen1945.szeptember26-ánszülettem.1947ótaBudapesten
élek,deszoroskapcsolatottartokkiterjedterdélyirokonságommalésisme-
retségikörömmel.Háromfiamvan,alegnagyobbtörténelemszakostanári
diplomájátadualizmuskoriörményekrőlírta.Azótaisszoroskapcsolatban
vanazerdélyiésbudapestiörményközösséggel.Sokelőadást tartott,és
számospublikációjajelentmeg.Énisszámoskiállítástéselőadástszervez-

temGyergyószentmiklóson,Szamosújváron,Marosvásárhelyenésmégszámoserdélyiés
magyarországitelepülésen.Kiskiállítótermembenisnemrégenagyergyószentmiklósifo-
tóklubképeinekkiállításavolt.MatlPéterpasztellképkiállításávalazörménygenocidiumra
emlékeztünk.Ezeketakulturálisrendezvényeketazerdélyiésbudapestiörményközösség-
gel továbbra is együttműködve szerveznikívánomErdélybenésBudapesten is.Ezzel is
szorosabbákívánomtenniakapcsolatotazanyaországiésazerdélyibarátainkkal.

XVI.kerület
Vikol Kálmán
Kézdivásárhelyenszületett1969-ben.Örménygyökerekkelrendelkező
családjatöbbelismertpedagógussalészenésszelgazdagítottákKézdi-
vásárhelyoktatásiéskulturálisértékeit.
Kálmániskövetteahagyománytéstanítóidiplomájautánének-zeneta-
nár,pedagóguslett.Magyarországon,a16.kerületbenpályakezdőkora
ótaazáltalánosiskolákkedveltzeneésénektanára,akihangszerestudá-

sátisalkalmazva,rendhagyóantanítjaazének-zenét.TöbbminthúszévigakerületiZe-
neiskolábanistanárvolt.Kórusaimindeniskolábannagysikereketértekel.Agyerekek
rengetegélménnyelgazdagodtakéskivételeslehetőségeketkaptakakóruséneklésáltal.
KálmánjelenlegaKálmánbácsiZenedéjében,többtucatgyermekettanítnépzenére

citerán, klasszikus zenére furulyán - klarinéton.Ő a karmestere aKertvárosiFúvós-
zenekariEgyesületnek,vezetiakerületfelnőttkórusátaCorvinkórust,melyállandó
szereplőjeegyháziéskulturálisrendezvényeknek.
Jelenlegtöbbmintszázgyermekésfelnőtttanulzenét,énekelvagyjátszikfúvószene-

karban.Kálmánaszakmaimunkántúlgondotfordítarra,hogyazegyüttzenélés,vagy
éneklésörömeafellépéseken,közösségbenteljesedjékkiidőről-időre.

dr. Szuper Géza
1976-banszülettemBudapesten.GimnáziumitanulmányaimutánaLiszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szereztem „cum laude” minősítésű
diplomát. Ezt követően a Pázmány PéterKatolikus Egyetem Jog- és
ÁllamtudományiKarára jelentkeztem, ahol 2004.-ben szereztemmeg
szintén„cumlaude”minősítésűdiplomámat.2003.évbenszereztem
középfokúnémetnyelvvizsgámat.

Ügyvédkéntdolgozomsajátügyvédiirodámban.Nősvagyok,egygyermekemvan.
Szabadidőmet szívesen töltömzenével és sporttal.Elsődiplomámból is adódóan

inkábbakomolyzenétszeretem.
Erdélyiörménygyökereimről,márgyermekkoromótatudomássalbíroknagymamám

révén.AzEgyesülettel2000-benkerültemkapcsolatba,képviselő isvoltammár több
ciklusban.Szeretném, hogy aXVI. kerületben folytatódjon azEÖGYKEképviselők
általelindítottközösségiélet,akerületiújságbanazörménységrőlírottcikksorozatunk,
amelynek visszajelzéseiből látjuk, hogy tartalmas volt a közösségi tevékenységünk. 
Önkormányzatimunkámsoránjogiészeneitudásomatéskapcsolataimategyaránttud-
tam használni. Sok tervem vanmég ezen a területen, ezért szeretném amegkezdett
munkátfolytatni.

Vincze Csaba 
Budapesten,1942.január30-ánszülettem.Iskolaitanulmányaimatafő-
városbanvégeztem,majdaz
YblMiklósMűszakiFőiskolánPécsetépületgépészmérnökioklevelet
szereztem.
Elsőfeleségemhalálautánmásodszorismegnősültem.Elsőházasságom-
bólkettőfiamszületett,Csabamérnök,Barnabásközgazdászvégzettségű.

ElsőfeleségemnagyanyjaIssekutzKatalin,apámunokatestvéreiÁzbejImreésÁzbej
Sándormagyarörményekvoltak,ezértazörményérzelmikötelékotthonrólvaló.

Bulbuk Márton
Magyarláposon(Máramaros,Erdély)láttammeganapvilágot1954-ben,
magyarédesanyaésszamosújváriörményédesapamásodikszülöttje-
ként,Évanővéremután.
HároméveskoromtólDésen(Erdély)nevelkedtemésott fejeztembe
középiskolaitanulmányaimat.
AKolozsváriMűszakiEgyetemenszereztemépítészmérnökidiplomát,

majdCsíkszeredábavittasors,aholorvosfeleségemmel,Enikővelcsaládotalapítottunk
ésegészkarrierünketottéltükle2016-ig,amikorátköltöztünkBudapestre.Feleségem
isapainagymamájánkeresztülörményszármazású.Kétlányomvan,Emesenagyob-
biklányomKolozsváronpszihológus,férjereformátuslelkész,fiukÁronnyolcéves.
KisebbiklányomZsuzsannaművészettörténész,Budapestenélcsaládjával,férjeinfor-
matikus,fiukAporkétéves.
Csíkszeredábanfeleségemcsaládifőorvosként,énpedigsajátmagáncégeimmelala-

kítottukkibarátiésüzletkörünketésneveltükfellányainkat,amígelmentekegyetemre,
egyikKolozsvárra,másikBudapestre.
A'90-esévekbenelvégeztemaműemlékvédelmiszakmérnökitaKolozsváriBabes-

BólyaiTudományegyetemen,majdpárévreráaKolozsváriMűszakiEgyetemenmeg-
szereztemaCivilÉpítészetDoktoricímét.
Szakmaitevékenységemnagyrészétaműemlékekvédelmébenéshelyreállításában

folytattam. 
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Ahelyreállításoksorána„TransylvaniaTrust”alapító tagjaésaz„ErdélyiMagyar
TudományosTársaság”tagjavagyok,amainapig.
ÖrményfelmenőimközöttszerepelBulbukEmanuelis,akiaKolozsváriBólyaiLiceumfiu

tagozatánakalapításáraadományozottnagyobbpénzösszeget,amitmainapigmárványtábla
örökítmegaziskolakapualjában.Ebbenaszellembenszeretnéménistovábbvinniazörmé-
nyeképítészeti,kulturáliséskeresztényhagyományőrzését,amitszüleimtőlkaptamnevelteté-
semsoránésamitpróbáloktovábbadnigyermekeimenésunokáimonát.
AzErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületerreahagyományőrzésreéstovább-

adásraadlehetőséget,amitvéleményemszerintamaiviszonyokközöttméginkábbmeg
kelllépnünkésközösenfennkelltartanunk.

Balla Melinda Anna
Sepsiszentgyörgyön születtem 1978-ban. Családom anyai ágon gyer-
gyóiszármazású.Budapestiegyetemiéveimalattismerkedtemmegaz
ErdélyiÖrményGyökerekKulturálisEgyesületmunkásságával,azóta
isrendszeresenlátogatomazegyesületrendezvényeit.Időközbennégy
gyermekem született, akikkel szintén szeretnémmegismertetni az ör-
ménykultúrát.Fontosnaktartomafiatalokbevonását,hogyőkismeg-

ismerhessékörménygyökereiket.

Főváros és országos
Ispánkyné Somlyai Katalin 
Budapesten születtem 1947-ben a háború vihara elől menekülő erdélyi
szülőkgyermekeként.AzELTEBölcsészettudományiKarándiplomáztam
1971-ben.ElőbbaKopintkülkereskedelmikutatóintézetben,majdaMa-
gyarÁllamkincstárban(ésannakelődeinél)dolgoztam,mintköztisztviselő.
ÖrménygyökereimaszerteágazócsaládfájúGámentzyekhezkötnek,

akiknekleszármazottaiközülcsakkevesenélnekhazánkmaiterületén,
többségükhűmaradtszűkebbhazájához,azerdélyiMezőséghez.
AzEÖGYKE-hez(illetveannakelődjéhez)több,mint20évecsatlakoztam,detiszt-

séget–aköztisztviselőimivoltombóladódóösszeférhetetlenségitörvénymiatt–csak
nyugdíjazásomutánvállalhattam.EkkortóltöbbévenátaXII.kerületiÖrményNem-
zetiségiÖnkormányzat képviselője voltam.Azutóbbi években aFővárosiÖrmény
Önkormányzat munkáját támogattam és segítettem.

Dr. Székely András Bertalan     
1952-benszülettemBudapesten.Anyaiágrólrómaikatolikus,dél-ma-
gyarországi magyar és olasz felmenőkkel rendelkezem.A magyarör 
ménygyökerűbáródr.UrmánczyNándorpolitikus,írócsaládjáhozis
tartozom.Apai ágról aranyosszéki unitárius és udvarhelyi református
székely őseimre lehetek büszke.Kolozsvári születésű nagyapámTri-
anon után menekült Csonka-Magyarországra. E meghatározottságok

egyértelművétettékmárdiákkoromban,hogyegységesmagyarnemzetbengondolkod-
jam,stegyekisezért.FöldmérőszakosépítőmérnökidiplomámataBudapestiMűszaki
Egyetemen,aművelődésszociológusitpedigazELTEBTK-nszereztem.Egyetemidok-
toridisszertációmatszinténazELTESzociológiaiIntézetébenvédtemmeg1982-ben.Ta-
nítottamháromegyetemenésfelnőttoktatásbanis.Többszáztanulmányéscikkszerzője
vagyok,önállóköteteimszáma13,emellettmintegyfélszáztudományos,ismeretterjesztő
ésszépirodalmikönyvetszerkesztettem.AMagyarNéprajziTársaság„AMagyarországi
Nemzetiségek Néprajza” című többnyelvű kiadványsorozatát nyolc éve főszerkesztő-
kéntjegyzem.2008-bananemzetiségekértvégzettszakmaimunkámatProEthnographia
MinoritatumEmlékéremmelismertékel.1989-ben–addigiszakmaiteljesítményemalap-
ján–anemzetiségpolitikairendszerváltozáselsőkormánytisztviselőjéülhívtak.Minisz-
tériuminemzetiségimunkámsoránigyekeztemelősegíteni,hogya2011.évinemzetiségi
törvénybenazörménységegyenrangúnyelvekéntismerjékelamagyartis.2015.-benvo-
nultamnyugdíjba.Aközösség értékteremtő történetében elmélyülveolyan ismeretekre
tettemszert,hogyterjedelmestanulmányokatéselőadásokatisszenteltemakérdésnek.
Családikötődésemokánisegyértelmű,hogyafelhalmozottszakmaitapasztalataimat,

szervezőkészségemetéskapcsolatrendszeremetazerdélyiörménygyökerűcsapat ja-
várakell,hogykamatoztassam.Amennyibenbizalmatszavaznaknekem,mindentmeg-
teszek,hogyelősegítsemannakaméltatlanhelyzetnekajavítását,amitahazaiörmény-
ségenbelülazöm:amagyarörménységhosszúévekótaelszenved.

  

A gyergyószentmiklósi gyermekek, július 20-án rendre megérkeztek a XV. kerületi
ÖrményNemzetiségiÖnkormányzatésaXV.ker.Önkormányzatmeghívására,hogy
immáronhetedikalkalommalvegyenek résztaBernecebarátiNemzetköziMűvészeti
Táborban. Mesebeli környezetben alkotnak, szaktanárok segítségével a művészeti
ágakkülönböző stílusaival ismerkednek és elmélyültendolgoznakválasztott témáik-
ban (rajzolás, festészet, ötvösművészet, fafaragás, szobrászat, batikolás, művészeti
papírhajtogatás-oregámi,gyöngyfűzés).Ismerkednekatáborhorvát,szlovákcsoportok
gyermekeivel,társaikszokásaival.Megpróbálnakszótérteni,amilegtöbbszörigenjól
sikerül.Atáboregyhetesidőszakánakbefejeztévelkiállításonmutatjákbeműveiketés
együtteselőadássallepikmegazérdeklődőközönségetmindenévben.Sikeresbemuta-
tókkal,összedolgozással,kedveselőadássalmutatkoztakbeezévbenis.Köszönetilleti
amindenkorilelkestáborvezetőtéssegítőit,aszaktanárokodaadómunkáját,valamint
azötszöriétkezéstbiztosítómelegszívűszemélyzetgondoskodását.Végül,denemutol-
sósorban,hálásköszönetilletiaXV.kerületÖnkormányzatátepéldaértékűnemzetközi
táborfenntartásáért.

Nuridsány Mimi

„Jelentés a végekről”


