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Szennyessy Judit

Kegyeleti barangolás Isonzó, Doberdó, Júliai-Alpok,
Karszt-hegység és a Trieszti-öböl vidékein 

– 2014. július 27–augusztus 1. (2. rész)

Július 27. A Ljubjana városképének kiala-
kításában meghatározó szerepet játszó épí-
tész, Jozef Plecnik főműve a pilléreinek szá-
máról elnevezett Hármas Híd, amely az óvá-
rost köti össze a központtal. A Hármas Híd-
tól balra húzódik a Piactér, mögötte az And-
rea Pozzo által tervezett Szent Miklós Szé-
kesegyház, illetve a piactér lezárásaként az 
art nouveau stílusú Sárkányok Hídja” Miu-
tán átvágtunk a Belvároson, megcsodáltuk 
a  XVIII. században épült Városházát, va-
lamint a Robba szökőkutat, és eljutottunk a 
hegytetőn magasodó Várhoz. A vár, bár már 
a középkorban is erőd volt, mai képét az 
1511-es földrengés után nyerte el. Fő látvá-
nyossága a XIX. századi Kilátótorony 150 
lépcsőjének megmászása után várt ránk, a 
város terakotta háztetőitől egészen a Júli-
ai-Alpokig nyúló csodálatos panoráma.  Az 
esős időből vett első ízelítő után beszálltunk 
a buszba, és elindultunk a szállásunk felé. 

Közel egy órás utazás után megálltunk 
Rostás Pál huszár emlékművénél a Budanjei 
háromtornyos templom oldalánál. A közhu-
szár története több mint kétszáz éves. A na-
póleoni háborúk idején 1813 októberében 
a Radetzky huszárezred katonáinak egy ré-
sze összeakaszkodott a menekülő franciák-
kal. Rostás Pál négy huszártársával az ezred 
sebesültjeinek biztonságos elvonulása céljá-
ból feltartóztatta a közel tizenhatszoros túl-
erőben lévő franciákat. Egy negyedórás vi-
askodás után Rostás Pál 30 golyóval a testé-
ben utolsóként hullott le a lováról. Az ellen-
felei már lőttek, mert a kardjával nem bír-
tak. A helybeliek végignézték a bátor tettet, 

és bajtársai díszsírhelyet adományoztak szá-
mára, majd 1845-ben emlékművet emeltek 
a sírja fölé. 2010-ben helyiek kezdeményez-
ték a szobor újbóli felállítását, melyre a ljub-
ljanai nagykövetségünk közreműködésével 
2013-ban került sor. A szobor előtt főhajtás-
sal emlékeztünk a hős huszárra, és miköz-
ben Issekutz Sarolta elhelyezte a piros-fe-
hér-zöld szalaggal átkötött koszorút, eléne-
keltük a magyar himnuszt. 

Rövid utazás után Nova Goricia házaihoz, 
majd szálláshelyünkhöz értünk. A jó előké-
születeknek köszönhetően hamar megkap-
tuk a lánykollégium szobakulcsait, és gyor-
san elhelyezkedtünk. Utolsó falatig elfo-
gyasztva vacsoránkat altató nélkül vágtunk 
az éjszakának. A bátrabbak vacsora után 
Gyuri bácsival felmentek a szálláshelyünk 
felett magasodó kolostort megtekinteni.

Július 28. Ezen a napon Szlovénia termé-
szeti csodáival ismerkedtünk, és első benyo-
másainkat szereztük az isonzói front kör-
nyezetéről. Buszunk első állomása Bovec 

Kiss repülődicsőségének nagyon rö-
gös volt az útja a közös légierőnél. Hogy 
szakmai terveit megvalósíthassa, tiszt 
szeretett volna lenni, de nem volt hozzá 
érettségije. IV. Károly király személyes 
utasítására 1918. január 24-én ismét elő-
terjesztették hadnagyi rangra, de a las-
sú adminisztrációnak még a királyi szán-
dék is kevés volt. Először szakaszvezető, 
majd törzsőrmester, végül tiszthelyettes 
lehetett csak.

Január 27-én három olasz géppel vív sú-
lyos légiharcot. Megsebesül, alig tud haza-
jutni. Mindezt gyerekkori barátjának írja 
meg február 5-én: „Január 26-án leszedtem 
egy angolt, így most 19 légigyőzelmem 
van, s nem is lesz egyhamar több, ami 
azonban hidegen hagy. Ez csak eszköz lett 
volna ... valószínű, célomat már elértem.” 
Nyilván az angolokra gondol, hiszen több 
bajtársuk életét mentette meg.

Másnap egy olasz gép jelenik meg vá-
ratlanul Pergine felett. Kiss a leggyorsabb 
és legtürelmetlenebb, ismeri a pillanatok 
értékét: „Úgy, ahogy voltam, beugrottam 
gépembe... míg a többi piszmogott, elun-
tam a várást, s egyedül rohantam el.” Még 
három olasz vadász kerül elő, „de ami még 
nem esett meg velem, az ma megtörtént.” 
Elakad a gépfegyverszalag, „vad ütést 

kapok a bal csípőmbe, rögtön lefordultam 
a masinámmal... egy keserves fél óra múl-
va mégis hazajutottam. Ma már felkeltem 
az ágyból.”

A tétlenséget nehezen viseli. Hallja a 
híreket: a légiharcok eldurvultak. „A fe-
nekedő gyűlölködés, az idegileg elfáradt 
ember türelmetlensége” érvényesül, írja 
az ugyancsak pozsonyi születésű Hefty 
Frigyes, a Háry-század vadásza. Angol, 
francia és amerikai repülőgépek tömege 
érkezik, légifölényük óriási.

A Brumowsky, Háry és a többi század 
repülői helytállnak, de már inkább a sze-
rencse, mint a megérdemelt győzelem kí-
séri őket. Kiss József 1918 május ele-
jén tér vissza Perginébe. Egyedül van. 
Arrighit 26. légigyőzelme után Albáni-
ába vezényelték, Maier százados már a 
campoformioi vadászrepülő-iskola pa-
rancsnoka.

Röviddel halála előtt írja egyik bajtár-
sának: „...A régi gárdából egyedül marad-
tam. Kemény munka áll mögöttem. Amió-
ta itt vagyok, borzasztó harcaim voltak az 
angolokkal, akikkel partner nélkül nehe-
zen bírok. Nagyon fáradt vagyok.” A le-
vél tele van sötét színekkel, balsejtelem-
mel, ami eddig – egy kivétellel – sohasem 
fordult elő.                                 Folytatjuk

Zárug Zita és Harkányi Árpád, a világkörüli nászúton levő házaspár, ebben az évben is 
kiad egy, a fotóikból összeállított falinaptárt de-
cember elején. Előrendelésre, előjegyzésre van 
lehetőség Zárug Katinál a 06-309713820-as 
mobil számon. (1 db = 2 000 Ft, 2 db = 3 900 
Ft, 3 db = 5 700 Ft, 4 db = 7 400 Ft, 5 db = 
8 500 Ft) A fiatalok október végén a 30. ország-
ban,  Mexikóban járnak, eddig összesen 29 200 
km-t kerékpároztak. Útjukat az interneten is le-
het követni a 360fokbringa.hu  oldalon.
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volt, amely városka té-
len a síelők, nyáron a vízi 
sportok kedvelőinek pa-
radicsoma. Lesétáltunk a 
Soca folyó partjára, hogy a 
smaragzöld vízre ráhelyez-
zük babérlevelekből font, 
és egy úszógumira erősített 
koszorúnkat. A raftingolók 
segítségével a folyó köze-
pére tett koszorúnk piros-fehér-zöld szalag-
ja az Adriáig hirdette csoportunk emlékezé-
sét az első világháború elesett hőseire. Him-
nuszunk messze zengett a szikrázó napsü-
tésben, s hosszan néztük a 
kanyarokban el, majd is-
mét feltűnő jelképet. A 
raftingolók öltözőjében a 
fiúk speciális vizesblokkot 
találtak, a lányok pedig is-
mét sorban álltak. A folyón 
átívelő hídon megcsodál-
tuk a Júliai-Alpok magas 
bérceit és a tajtékzó vadvi-
zet. Ezután megtekintettük a Boka vízesést. 
A 106 méter magas és 30 méter széles ter-
mészeti tünemény egyike Szlovénia legna-
gyobb vízeséseinek. A ki-
jelölt turistaúton mentünk, 
és jutottunk el a vízeséssel 
szembeni tisztásra, hogy 
gyönyörködjünk a csodá-
latos kilátásban.  Innen 1,5 
km-re álltunk meg legkö-
zelebb az első világháború 
isonzói frontszakaszának 
egy rekonstruált kaverná-
jánál. Az erdőben megbú-
vó, föld alatti alagútrend-
szer ijesztő látványt nyúj-
tott sötétségével és nyirkos-
ságával. Valamennyien arra 
gondoltunk, hogy milyen 

szörnyű lehetett katoná-
inknak hónapokat, éveket 
ilyen körülmények között 
harcolva eltölteni.

Utunk következő állo-
mása, a Bovectől 4 km-re 
található Kluze erőd volt. 
Az 1600-as évek közepén 
épült katonai objektum a 
Predelre vezető út mentén a 

Koritnica patak 60 méter mély szurdoka fe-
lett áll.  1797-ben az erődöt Napóleon sere-
gei ellen védték. A nagy számú támadó ellen 
a védőknek semmi esélye nem volt, s ezért 

cselhez folyamodtak: az éj-
szaka leple alatt eltávolítot-
ták a Koritnicán átívelő hi-
dat. A csel ellenére a vé-
dőknek meg kellett adniuk 
magukat, és a győztesek az 
erődöt teljesen lerombolták. 
Az erőd mai formáját 1882-
ben nyerte el, és mindkét 
háborúban fontos védelmi 

szerepet töltött be. Az erőd belsejében vé-
gignéztük a kiállítást, a büfében pedig egy 
Sátoraljaújhely szlovák feléből ideköltözött 

magyar felszolgáló kislány-
nyal beszélgettünk 

A Kluze erőddel szem-
beni dombon található 
Fort Hermann-hoz veze-
tett ezután utunk. A rom-
jaiban is imponáló erődöt 
az I. világháborúban a tü-
zérségi támadások telje-
sen tönkretették. Az erőd 
tetejéről, melynek so-
rán egy lőrésekkel ellá-
tott barlangfolyosón is át-
jutottunk, csodaszép kilá-
tás nyílik a Koritnica völ-
gyére. Kilencvenkét éves 

útitársunk és két kísérője 
lefelé jövet egy rövidebb 
utat választott, melynek 
azonban nincs kiépített 
lejárata, így Gyuri bácsi-
nak és segítőinek kellett 
őket „leemelni” a szirt-
ről. E rövid intermezzo 
után már együtt néztük 
meg az erőd alatt találha-
tó ossáriumot. Lassan csepegni kezdett az 
eső, s így Gyuri bácsi azt a döntést hozta, 
hogy a Soca forrása helyett, a Mlinarica 
szurdokot tekintjük meg.  Egy nagy par-
kolóban megálltunk és lesétáltunk a Soca 
medréhez, hogy megtaláljuk a patakon át-
ívelő függőhidat, amelyen el lehet indulni a 
szurdok felé. A séta 15-percet vett igénybe, 
ami a Soca-ba ömlő Mlinarica patak mellett 
halad. Mindenkinek nagyon tetszett a szin-
te hófehér kövek, sziklák között csörgede-
ző kristálytiszta víz látványa. A hazafelé ve-
zető úton, a buszban Julius Kugy munkás-
ságával ismerkedtünk. Az Osztrák-magyar 
Monarchiában született természettudós és 
író a Júliai-Alpokban mintegy 50 turista 
utat fedezett fel. Nevéhez fűződik a Triglavi 
Nemzeti Parkban található Botanikus Kert 
megalapítása is. Az első világháború-
ban tanácsadóként vett részt, a második-
ban a szlovén partizánok mentésében se-
gédkezett. Emlékműve a Triglavi Nemzeti 
Parkban található. Vacsora után ismerkedé-
si est keretében bemutatkoztunk egymás-
nak. Meghallgattuk az Örmény magyarok 
Egyesületének az alapítástól napjainkig el-
telt időszak főbb eseményeit, és az önkor-
mányzati választásokhoz kapcsolódó teen-
dőket. Sorban felállva ki-ki örmény gyöke-
reiről, életpályájáról és családjáról beszélt. 
A kellemes hangulatú együttléttel kicsit kö-
zelebb kerültünk egymáshoz, és másnap 
már ismerősökként üdvözöltük egymást.

Július 29. A mai napon 
az Isonzói fronttal ismer-
kedtünk. Útközben Gyuri 
bácsi segített felidézni az 
első világháborúról ta-
nultakat, s megadta azt a 
szellemiséget, amellyel 
a katonai temetőket, az 
emlékkápolnákat és a mú-
zeumokat kellett szemlél-

nünk. Az első világháború különösen érzé-
kenyen érintette a magyarokat. Az általános 
hadkötelezettség a férfi lakosság döntő há-
nyadát hadba szólította, az otthon maradot-
tak pedig megfeszített erővel dolgoztak a 
győzelemért. Amíg a fronton a csukaszür-
ke egyenruhába bújtatott százezrek elkese-
redett, öldöklő harcot folytattak, addig az 
otthon maradt szerettek rettegve várták azt 
a papirost, amely a messzi idegenben har-
coló haláláról, eltűnéséről vagy sebesülésé-
ről értesített. Ez a félelem nem volt alapta-
lan, a hadba szólított kettős Monarchia közel 
négymillió katonájából 661 000 soha nem 
tért vissza 743 000 megsebesült. Az eleset-
tek között mintegy 300 000 volt a magya-
rok száma. Ezek a magyar katonák elképzel-
hetetlenül nehéz körülmények között, konok 
bátorsággal álltak helyt a sivár karsztban 
és az Alpok égbe nyúló hegyormai között. 
Sírjaik elborítják e két harcmezőt, hiszen 
voltak olyan alakulatok, amelynek vesztesé-
ge jóval meghaladta a negyven százalékot. 
Ezek a harcoló katonák egyszerre néztek 
szembe a tömegpusztítás modern „csodái-
val”, az automata fegyverekkel, a gáztáma-
dásokkal és tömegrohamokkal, valamint a 
középkort idéző kézitusákkal. Az első világ-
háború katonái hősök voltak, hiszen helyt-
álltak a legvégsőkig, és saját vérükkel írták 
be nevüket a magyar hősök emlékkönyvébe. 

Az Isonzói hadszíntér felső, északi ré-
sze 1915 májusától, az olasz királyság 

Dr. Szennyessy Judit
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hadüzenet küldésétől 1917. november 
19-ig, a Caporettói áttörésig tartott. Olaszor-
szág két támadási irányt jelölt ki. Az egyik 
Ljubljana, a másik Trieszt felé mutatott., 
Mindkét út a Görzi medencén keresztül ve-
zetett. A Monarchia úgy határozta meg vé-
delmi stratégiáját, hogy feladta a síkságot, 
és a hegygerincet védte. Az Isonzó hadsereg 
élén Borojevic Svetozár állt. Vezetése alatt 
vertek vissza az osztrák-magyar csapatok ti-
zenegy támadást, majd jutottak el a Piavé-
ig. A 12 Isonzói csatában az olaszok óriási 
veszteségeket szenvedtek. Ők voltak ugyan-
is az alulról rohamozók, akik folyamatos tü-
zérségi tüzet kaptak, s ha ezen átjutottak, ott 
volt a szögesdrót akadály. Ha pedig ezen 
nem akadtak fenn, akkor jött a halálos kézi-
tusa. Az olasz katonák a hegyoldalon fede-
zék nélkül kapaszkodtak felfelé, s ha szeren-
cséjük volt, elrejtőzhettek egy szikla mögé, 
vagy beugorhattak egy kavernába. Nem volt 
azonban könnyebb helyzete a védőknek 
sem. A folyamatos tüzérségi tűzben nappal 
nem, csak éjszaka lehetett közlekedni. Ek-
kor kellett feltölteni a készleteket, és levin-
ni a sebesülteket. Ekkor építették a hegyol-
dalba vájt kavernákat, rókalyukakat és télen 
a jégbarlangokat. Míg a kavernákban sike-
rült némi otthonosságot teremteni, addig a 

lövészárkokban napokon, heteken keresztül 
ugyanazt a ruhát viselték, s néztek szembe 
az ellenséggel. 

Buszunkkal Tolminba mentünk, ahol egy 
szupermarketben feltöltöttük a napközbeni 
fogyasztásra szánt élelmiszerkészletet, majd 
átszálltunk négy darab kisbuszba. Az orosz 
hadifoglyok által épített egysávos hadi úton 
kapaszkodtak fel buszaink, miközben vi-
harral, záporral párosuló fekete felhők bo-
rították sötétbe az alpesi tájat. Csak egy kis-
busz ment föl a Javorcai kápolnához. A töb-
biek egy erős kaptatón fölgyalogolva, átáz-
va érkeztek meg az Osztrák-Magyar Mo-
narchia e kegyeleti helyéhez. A Tolminka 
folyómeder felett magasodó Szentlélek em-
léktemplomot az Isonzó front osztrák-ma-
gyar elesett védőinek tiszteletére emelték. 
Az 1916. március 1-től november 1-ig épült 
templom terveit Remigius Geyling bécsi 
festő és színpadkép tervező készítette, aki 
akkoriban főhadnagyként szolgált. A had-
nagyként tevékenykedő Jablonszky Géza a 
szervezés és építésvezetés feladatait vállal-
ta magára. A templomot, melynek alsó része 
kőből, felső része pedig vörösfenyőből épült 
teljes egészében katonák, és a fronton szol-
gáló kézművesek építették. A bejárat felett 
magasodik a harangtorony egy napórával, 

valamint a Monarchia 
címerével. Ez utóbbi-
ban a „Béke” felirat 
olvasható. A templom 
külső falát az Osztrák-
Magyar Monarchiá-
hoz tartozó húsz tarto-
mány címerei díszítik. 
A templom belsejében 
hierarchikus sorrend-
ben 2564 katona nevét 
vésték vörösfenyő táb-
lákra, (ezek eredetileg 
lőszeres ládák fedelei 

voltak)  amelyek egy em-
lékkönyv lapjait szimbo-
lizálják. A templom belső 
része a freskókkal és dí-
szítésekkel szecessziós stí-
lusban készült. A kápolna 
színvilága kék és fekete, 
amihez fehér és arany dí-
szítés társul.

 Az oltár mindkét olda-
lán a békét szimbolizáló mozaikszerűen áb-
rázolt Szentlélek angyal formájában jelenik 
meg. A tabernákulum felső részében a fából 
faragott keresztre feszített Jézus a mellette 
térdeplő két angyallal Anton Perathoner asz-
talos munkája. Megilletődve álltunk és né-
zelődtünk a kápolnában, betűztük a neveket  
az emlékkönyvlapokon, és kerestük a ma-
gyarokat. Egyik útitársunk megtalálta uno-
katestvérét és gyertyát gyújtott tiszteletére.  
A sok magyar koszorú mellé elhelyeztük a 
miénket is, és a himnusz eléneklése, vala-
mint a Miatyánk közös elmondása után bú-
csút vettünk a világ kulturális örökségének 
részét képező kápolnától. 

A saját buszunkba történő átszállás után a 
Kobaridi múzeum felé vitt az utunk. A mú-
zeum az első világháború eseményeinek, 
azok között is a Caporettói áttörésnek állít 
emléket. Az állandó kiállítást néztük meg, 
melynek legérdekesebb része az a makett, 
amely az Isonzói csata helyszínét huszon-
hét négyzetméteres  kicsinyítésben mutatja 
be. A „fehér szoba” zord képeivel a katonák 
szenvedéseinek széles skáláját tárja elénk, 
különös tekintettel a hosszú télre és a ha-
talmas hóra. A következő szoba a hátország 
szenvedéseit ábrázolja a polgári lakosság 
menekülésével, a kórházakkal, temetőkkel. 
A „fekete szoba”az állóháború borzalmait 
beszéli el. Egy kavernában pedig azonosul-
hatunk a szüleinek levelet író katona lelki-
világával. A tárgyi emlékeket, fegyvereket, 

drótvágókat, katonai öl-
tözeteket, sisakokat meg-
szemlélve megnéztünk 
egy tizenkilenc perces fil-
met, amely jó összefogla-
lást adott a Caporettói át-
törésről. A Caporettói üt-
közetre való felkészülés-
hez több mint egy hónap-
nyi idővel rendelkezett a 

Monarchia hadvezetése. A támadásban né-
met csapatok is részt vettek. A támadás ve-
zetője Otto von Below tábornok volt. A há-
borús taktika kidolgozója pedig Oskar von 
Hutier, aki rohamcsapatokkal képzelte el a 
támadást beszivárogva az ellenséges vona-
lak mögé. A rohamcsapatok egyik századát 
a második világháborúban „sivatagi róka” 
névvel felruházott Erwin Rommel vezet-
te. A rohamcsapatoknak el kellett foglalni-
uk a stratégiailag fontos pontokat, és állandó 
tűz alatt tartva az ellenséget be kellett vár-
ni az előrenyomuló főcsapatokat, akik köny-
nyen elsöpörték a legyengített ellenséget. A 
beszivárgással az ellenséges vonalak mögé 
bejutás volt a cél, elvágva a kommunikáci-
ós kapcsolatot, és a visszavonulás lehetősé-
gét. A monarchiabeli csapatok gyors tempó-
ban haladtak előre azzal a céllal, hogy beke-
rítik az olaszfrontszakaszt. A 2. olasz had-
sereg vezetője, Cadorna tábornok az utolsó 
pillanatban rendelte el csapatai visszavonu-
lását egészen a Piave folyóig. Az ütközetben 
az olasz hadsereg gyakorlatilag megsemmi-
sült. 40 000 halott és 20 000 sebesült mellett 
300 000 katona esett fogságba, 3500 pedig 
dezertált. A vereség hatására az olasz hadse-
reget újjá kellett szervezni, új főparancsno-
kot kinevezni és az antanttól angol, francia 
segédcsapatokat kérni, hogy a Piave mellet-
ti állóháborúra fel tudjanak készülni. A film 
jól mutatta, hogy az olasz hadseregben mi-
lyen mélyre süllyedt a háborús morál, hogy 
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a katonák fegyvereiket el-
dobálva, a hadsereget el-
hagyva lakóhelyükre igye-
keztek visszatérni. Sajnos a 
Monarchia csapatai a döntő 
győzelmet nem tudták elér-
ni, a Piave mellett már vé-
dekezésre kellett berendez-
kedniük. Így jogosan fogal-
mazódott meg az 1918-ban 
onnan hazatérő katonák-
ban, hogy miért történt így, 
hiszen ők sohasem vesztet-
tek. 

A múzeumlátogatás 
után buszunk áthajtott a Soca 200 m. hosz-
szú szorosát 21 méter magasan átívelő 

Napóleon-hídon, amit gya-
logosan is megtekintettünk. 
Az 1750-ben épült híd on-
nan kapta nevét, hogy Na-
póleon ezen a hídon indult 
az osztrákok elleni csatába. 
A csoport egyik fele a sze-
merkélő esőben visszament 
a busszal a Kobaridi sörö-
zőket meglátogatni, míg 
bátrabbik és kitkitartóbb 
fele a 15 méter magas 
Kozjak vízesést tekintette 
meg. A program további ré-
szét az erős esőre tekintettel 

elnapoltuk, s a csata relikviáinak felidézésé-
vel tértünk nyugovóra.  Folytatjuk

Fővárosi Örmény Klub 
2014. november 20., csütörtök 17 óra

A Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme, Bp. V., Városház u. 7.

Műsor
I. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kegyeleti barangolása 

az I. világháború helyszínein: Isonzó, Doberdó, Júliai-Alpok,
Karszt-hegység és a Trieszti-öböl vidékein (2014. július 27–augusztus 1.)

Előadó: Dr. Szarka György   
Vetítettképes beszámoló 

II. rész kb. 18 órától
Távol az Araráttól… A magyarörmény irodalom 

Szerkesztette és bemutatja Alexa Károly irodalomtörténész
 Közreműködik Dr. Szabó András előadóművész

Rendezi:    Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Támogató: Fővárosi Örmény Önkormányzat
                 Budapest Főv. II. ker.-i Örmény Önkormányzat

Szomorújelentés

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy a szerető férj, testvér, apa és nagytata

Flórián Antal 
színművész, a Szegedi Nemzeti Színház tagja,

tevékeny életének 75., boldog házasságának 45. évében, rövid, súlyos 
betegségben, 2014. október 17-én csendesen elhunyt.

Drága szerettünk hamvasztás utáni búcsúztatás 2014. november 
10-én, 13 órakor lesz a Farkasréti temetőben a római katolikus egyház 

szertartása szerint.

Gyászolják: Felesége: Klári, gyermekei: Ági, Laci, Gergő, unokái: Zorka, Ármin, 
Nóri, Blanka, testvére: Laci, menye Ildikó és a kiterjedt rokonság otthon és itthon. 

Drága emléke, szavai szeretete, bölcsessége örökre bennünk él.

A Szegedi Nemzeti Színház az elhunytat saját halottjának tekinti.

Gyászolja a magyarörmény közösség is, hiszen egy nagyszerű barátot, egy őseire büsz-
ke örmény képviselőt vesztett el, aki több cikluson keresztül képviselte Budapest II. kerü-
letében az örmény – magyarörmény kultúrát s akire mindenkor számítani lehetett, hogy 
magas színvonalú előadásaival, a közösség iránti szeretetével, humorával  maradandó 
élményt nyújtson az erdélyi örmény rendezvényeinken.

dr. Issekutz Sarolta elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Bp. II. ker. Örmény Önkormányzat

Az örmény nemzetiségi választások kampánya során tudtuk meg, hogy 
Szenkovits Mihály 

szervező mérnök, a Magyar Hajó és Darugyár nyugalmazott műszaki igazgatója, a Gé-
pipari Tudományos Egyesület egyik alapító tagja, Bánki Donát díj ezüst fokozatának és 
több kitüntetésnek birtokosa életének 107. évében, 2012. február 18-án elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatására a Fiumei úti Sírkert szóróparcellájában a római katolikus 
egyház szertartása szerint került sor 2012. március 7-én, a gyászoló család közlése szerint.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
Fákó István

2014. október 11. napján, életének 61. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunkat folyó év november 6. napján 10,30 órakor Budapest X. Új-

köztemetőben a katolikus egyház szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra.
Drága emléke szívünkben él!


