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megadására, majd visszajuttatására. 
Minden csapattól megérkezett a válasz 
időben.

A versenyen 45 kérdés szerepelt, köz-
tük egyszerű bejelöléssel eldöntendő 
kérdések, képfelismerések, szöveges ki-
fejtendő kisebb fogalmazványok. Mivel 
elég sok kérdés volt és igen széles kö-
rűek, ezért a válaszadásnál a segédanya-
gok használata megengedett volt. A ver-
senyzők közel 2/3a a legtöbb kérdésre 
válaszolt és csak mintegy egyharmad 
futott ki az időből. A versenyre 21 csa-
pat nevezett és ebből 19 csapat indult az 
elődöntőn. Az elődöntő eredményeinek 
kiértékelése nagyon sok érdekes tanul-
sággal járt. A legfontosabb számunkra 

az, hogy a fiatalok igen nagy érdeklő-
dést és jártasságot mutattak az örmény, 
magyarörmény kultúra területén. Min-
den versenyzőnek és felkészítő tanárnak 
egy oklevelet és egy könyvadományt 
juttattunk el annak elismeréseként, hogy 
sikeresen részvett a verseny elődöntőjé-
ben. Ezúttal is szeretnénk megköszönni 
mind a versenyzőknek, mind a felkészí-
tő tanároknak a munkát és a közreműkö-
dést az örmény, magyarörmény kultúra 
terjesztésében.

A döntőbe öt csapat jutott, akik 2016. 
márciusában küzdenek meg a helyezése-
kért Budapesten. Jó felkészülést és ver-
senyt kívánunk minden döntőbe került 
csapatnak.

Az országos középiskolai tanulmányi verseny elődöntője döntőbe 
jutott csapatai: 

         Versenyző csapat Város Pont Felkészítő tanár  
1. Bolyai János Gimnázium  Kecskemét 310 Harkai Hajnalka  
2. Móricz Zsigmond Gimnázium Budapest 280 Lugosi Zsolt  
2. Aszódi Evangélikus Petőfi Gimn. Aszód 280 Dr. Péterfi Gábor  
4. SZTE Gyakorló Gimnáziuma Szeged 267 Blazovich Péter Márk  
5. Kazinczy Ferencz Gimnázium Győr 261 Lőrinczy Anna

Dr. Issekutz Sarolta elnök

Helyesbítések:
A füzetek 2015. nov.dec. szám 2. oldalán megjelent Négy ország egy nemzet cikk 
szerzője helyesen Boday Sarolta. Elnézést kérünk az érintettől.
Ugyanezen füzet 18. oldalán a Hősként egykor és Ma cikkben gépelési hiba történt 

Batthyány Lajos miniszterelnök nevében, amely miatt elnézést kérünk az olvasóktól.
                                                                                                                  Szerkesztőség

Templomaink egyik legszebb értékei közé 
tartoznak a harangok. Hiszen a harang-
szóra mindig odafigyelünk, mert üzentet 
hordoznak, hangjukkal cselekvésre kész-
tetnek. Ugyanígy a festett színes üveg-
ablakok is, amelyek a színes fényár által 
még szebbé teszik templomunkat.

Hogy ne csak mi, hanem utódaink is to-
vább hallhassák és megcsodálhassák temp-
lomunk ezen értékeit. Ezért megérett az 
idő arra, hogy a felelős utókor is magáénak 
érezze ezen értékek megőrzését és tovább-
adását a jelen kor lehetőségeihez mérten.

Az örmény közösség a „Fogadj 
örökbe egy harangot, légy egy fes-
tett ablak mecénása!” címmel a kö-
vetkező felhívással fordul minden 
jó szándékú és lehetőségéhez mérten 
támogató, adakozó testvéreinkhez!  
 Az idő vasfoga nemcsak rajtunk 

látszik meg, hanem a templomainkon is.  
Az 1929ben öntött harangjaink is az el-
múlt közel 90 esztendőben hívták az élőket, 
a holtakat elsiratták, a felhőket eloszlatták!  
Ugyancsak az 1896ban Grottauban ké-
szített értékes színes üvegablakok is átél-
ték a két világháború megpróbáltatásait.  
Az elmúlt évszázad után megérett az idő 
a harangok rendbetételére, automatizálásá-
ra és a színes üvegablakok restaurálására. 
A szíves adományozók és támogatók ne-
vei az „örökbe” vett harangokra és színes 
üvegablakokra fognak felkerülni, vala-
mint egy emlékplaketten és a Domus His-
tóriában is megörökítődik. 

A harangok rendbetétele, újra csa
págyazása és automatizálása közel 
1.000.000 Ft, 15.000 RONba kerül. 
A színes ablakok restaurálása közel 
4.500.000 millió Ft. 60.000 RONba kerül.

Örökbe fogadható harangok
Gyűjtés a gyeregyószentmiklósi örmény templom harangjainak 

automatizálására és a festett ablakok restaurálására!

Cím: Örmény Katolikus Plébánia Hivatal Parohia Armeano-Catolică
RO-535500- Gyergyószentmiklós/ Gheorgheni/ Niklasmarkt Piaţa 
Petőfi Sándor tér 4, Tel: 040- (0)266-361-517, web: www.gyergyoiormenyek.ro
A plébánia bankszámla számai:
RO05RNCB0155016313390024 HUF (Magyar)
RO44RNCB0155016313390001 RON (Román)

Hálás köszönet az adományokért!  T. Gál Hunor örmény plébános

Felhívjuk a  T. Olvasó figyelmét, hogy bár a felhívásban szerepel a közvetlen kap-
csolat felvétel és  utalás  lehetősége, aki úgy gondolja, hogy számára egyszerűbb, 
egyesületünkhöz (EÖGYKE) is eljuttathatja az adományt. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület fogadja és gyűjti az adomá-
nyokat a Budapest Bank 101007927259497200000007 bankszámláján és kö-
telezettséget vállal azok eljuttatására a jogosulthoz. Az átutalásra kérjük ráírni: 
„Adomány  Gyergyószentmiklós örmény harangokra”, vagy „Adomány Gyergyó-
szentmiklós templomi festett ablakok javítására”.

Dr. Issekutz Sarolta elnök, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület


