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kolozsvári és csíkszeredai térségben) és a rendszeres magyar műsorszórások beindításá-
nál is. Az ő irányítása alatt indult be 1941ben a kolozsvári Felekitetőn felállított rádió-
adó is, ahová az adókat Kassáról (Enyicke) hozatta Zakariás János, mely a város későbbi 
életében fontos szerepet játszott. A Feleki Adót is leszerelték 1944 végén és nagy nehe-
zen Budapestre szállították, ahol – köszönhetően Zakariás Jánosnak (aki elrejtette és dug-
dosta) – átvészelte az ostromot és 1945. máj.17én újra megszólalt Budapest Rádió né-
ven. (Budapest II. névre változott).

Zakariás János a háborút követően 1945től még egy ideig a Posta Kísérleti Állomás 
ideiglenes vezetője volt, 1946 nyaráig. 1948 végén kinevezték postaműszaki igazga-
tói rangba, ahol a vezetékes híradás témáin dolgozott. 1955től a Posta Műszerüzem ál-
lományába kényszerült csekély fizetéssel (havi 1220 forint), és innen ment nyugdíjba 
1960 januárjában. Zakariás mérnök nyugdíjas évei alatt Zuglóban élt 1967ben bekövet-
kezett haláláig. A Farkasréti Temetőben lett elhelyezve a családi sírba. 

A fenti Zakariás mérnök lánya volt Zakariás Klára, akire most fájóan emlékezünk. 
Klári néni 1922ben Budapesten született és iskoláit is itt végezte. Az iskola után a szállo-
dai szakmát sajátította el és ebben is dolgozott az 1939es évektől kezdődőleg (a budapes-
ti Gellért Szállóban dolgozott 1955ig) egészen 1978ig, nyugdíjazásáig. 1956ban férjhez 
ment Páris Egonhoz /19241996/. Ebből a házasságból született Páris László /19571983/, 
az egész fiatalon elhunyt nagyreményű építészmérnök. Az egyetlen gyermeke halála olyan 
mély sebeket okozott lelkében, hogy sose tudta kiheverni, hordozta fájdalmát Krisztusihittel 
és alázattal. A közeli rokonságából még tudunk László /19261993/ nevű testvéröccséről, aki 
az OKISZnél volt gazdasági vezető és Bp.en halt meg.

Jómagam közeli barátságban álltam Klári nénivel, akivel a 90es évek vége felé ismerked-
tem meg Budapesten. A köztünk levő korkülönbség ellenére barátságunk nagyon jól alakult, 
igazi lelki kapcsolat alakult idővel köztünk, melynek köszönhetően több alkalommal is meg-
látogatott Bécsben. Látogatásai alkalmával sose engedte, hogy elkísérjem bécsi sétáira, mert 
Ő valahogy otthonosan mozgott ebben a városban. Talán azért is, mert jól beszélt németül 
és ez magabiztosságot adott neki a városnézési útjain.

Amikor késő délutánonként elfáradva visszaérkezett sétáiról, utána sokszor mesélt el olyan 
dolgokat édesapjáról, amely eddig nem kapott nyilvánosságot. Édesapja háború utáni sor-
sa megbélyegzett volt, mert a rendszer vezetői igyekeztek az értelmiséget a természetes ve-
zetőoktató szerepétől és tekintélyétől megfosztani, potenciális ellenséget láttak benne. Nem 
bocsátották meg neki soha azt a kitüntetését, amelyet Horthytól kapott kiváló tevékeny
ségéért. Egyébként ez a sors jellemezte az akkori egész magyar társadalmat. Zakariás János 
a rádión és írott művein keresztül nagyon sokakat tanított, mérnökként is igazi néptanító 
volt. Nem volt valamiféle megszállottvilágmegváltó, népnevelő személy. Belecsöppent egy 
kor adott helyzetébe és becsülettel, kitartással végigcsinálta, amit elvállalt. Csak a rádióban 
1926 és 1938 között (tehát 12 év alatt) 375 értékes szakelőadása hangzott el. 

Drága Klári néni, hát elmentél és ezután már hiába várunk, hogy betoppanjál hoz-
zánk kedves mosolyoddal és érdeklődő tekinteteddel. Budapesten születtél, de szíved-
ben megmaradtál örökre erdélyinek, igazán csak Erdélyt szeretted mindig. Emlékedet 
mi is a szívünkben hordozzuk örökre. Búcsúzunk, adjon az Isten kárpótlást magányos 
szenvedéseidért és csendes nyugodalmat az örök életben!

                       Isten akaratában való megnyugvással szomorúan tudatjuk, 
hogy szeretett rokonunk

Ludvigh Gyuláné
született Placsintár Katalin

2014. november 17én, életének 91. évében váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúsztatását december 12én 15 órakor 

tartottuk a Római Katolikus Egyház szertartása szerint 
a kelenföldi Szent Gellért Plébánia urnatemetőjében 

egybekötött gyászmisével.
                                 Gyászolják: kiterjedt rokonsága, barátai, ismerősei és mind               
                                                        azok, akik ismerték és szerették.

Kirkósa család

Szomorújelentés

Emléküket szerettel megőrizzük!
  

A libanoni Nerszesz Bedrosz, 
Cilícia örmény katolikus pátriár-
kája interjút adott a L‘Osservatore 
Romanónak az októberben meg-
rendezendő szinódusról. XVI. 
Benedek június 6án Cipruson 
mutatta be a KözelKelettel fog-
lalkozó püspöki szinódus munka-
dokumentumát.

A szinódus kapcsán a közös-
ség várakozásairól szólva az ör-
mény pátriárka reményének 
adott hangot, hogy a tanácskozás új fris-
sességet ad majd az evangéliumi üzenet-
nek. Hiszen a híveknek a keresztény lét örö-
mét és büszkeségét kell hirdetni: érezniük 

kell felelősségüket a jó csalá-
di életért; tanúságot kell ten-
niük a munkahelyen, a politi-
kában. Fontos az a meggyőző-
dés, hogy ott kell élnünk, aho-
vá az Úr rendelt bennünket; ott 
kell tanúságot tennünk és a vi-
lág világossága, sója és ko-
vásza lenni – hangsúlyozta 
Nerszesz Bedrosz. Majd hoz-
zátette: a vatikáni tanácsko-
zástól azt is reméli, hogy köze-

lebb hozza a békét a KözelKelet számára 
és segíti az ott élő népeket, hogy nagyobb 
biztonság és kevesebb politikai feszült-
ség légkörében éljenek. Lelkipásztorként 

Az elveszett egység keresése egy 
békére szomjazó területen

Interjú az örmény katolikusok cilíciai pátriárkájával
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elsősorban azt várja, hogy a katolikusok 
mint Krisztus gyermekei jobban felismerik 
identitásukat.

Szenvedés és szegénység, rossz munka-
lehetőségek, a jövőt illető bizonytalanság, 
a keresztény identitás elvesztése a szeku-
larizáció következtében – ezekkel a kihí-
vásokkal kell szembenéznie a közelkele-
ti keresztényeknek. A problémákhoz tár-
sul még a többségi társadalom részéről az 
üldöztetés is. A közelkeleti kihívások kö-
zül a libanoni Nerszesz Bedrosz elsősor-
ban a szegénységet emelte ki: a társadal-
mi dráma rohamos gyorsasággal körvo-
nalazódik; a helyzet egyre elviselhetetle-
nebb. Emellett a közelkeleti társadalom 
átrendeződése is tapasztalható: nem léte-
zik többé középosztály, az emberek vagy 

szegények vagy gazdagok. Csökken a jó-
létben élők száma. Akik még tehetik, in-
kább külföldön fektetik be erőforrásaikat. 
A legrászorultabbak szélsőségesen hátrá-
nyos, gyakran drámai körülmények között 
élnek. A krízis ebben a régióban még na-
gyobb súllyal nehezedik az emberekre.

Ehhez a drámai helyzethez társul a biz-
tonság hiánya a KözelKelet országai-
ban. A méltó életkörülmények lehetőségé-
nek hiánya miatt kevesebb gyermek szü-
letik, és válság mutatkozik a papi hivatá-
sok terén is. Ilyen körülmények között az 
egyház igyekszik reményt önteni a hívek 
szívébe – zárta nyilatkozatát Cilícia ör-
mény katolikus pátriárkája.
2010. július 26. 

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) 
egy százalékát erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szerve-
zeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi 

jövedelem-adónk 1 %át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk.
Tizenkilencedik éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy műkö-

dése anyagi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kez-
dettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen be-
számolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek hasábjain.

Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adomá-
nyokat, a pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitás-
őrzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség meg-
teremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon 
Kulturális Egyesületünkre – ezáltal önmagára is. Hiszen azért dolgozunk, hogy magyar-
örmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultú-
ráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak – az utókornak. Tartozunk ezzel 
tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is.

Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által rendszeresített 
bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.

A kedvezményezett adószáma:
18085590-1-41 

A kedvezményezett neve:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a
Magyar Katolikus Egyházat, amelynek technikai száma 0011,

amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Ró-
mai Katolikus Egyháza.

Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs 
önálló technikai száma! Köszönjük, hogy gondol ránk.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Mielőtt vasárnap délután az isztambuli repülőtérre indult 
volna, hogy visszatérjen Rómába, a pápa a hivatalos progra-
mon kívül egy isztambuli kórházban járt.

A Szentatya Mesrob Mutafian konstantinápolyi örmény pát-
riárkát látogatta meg, aki súlyos beteg és a Szent Megváltóról 
elnevezett örmény kórházban kezelik Isztambulban – tájé-
koztatott a szentszéki szóvivő.

Vasárnap délután Ferenc pápa az Isztambulból Rómába tartó repülő fedélzetén 
megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját, válaszolva a kíséretében utazó újságírók kér-
déseire. Számos téma fölmerült: a terrorizmus, a keresztények vértanúsága, az öku-
menizmus, a fegyverkereskedelem, a vallásközi párbeszéd.

Az egyik újságíró az örmény népirtásról való jövő évi megemlékezésekről kérdez-
te a pápát. Többen bírálták a török elnök levelét erről a témáról, mondván: nem elég 
erőteljes. A pápa ezzel szemben megállapította: mindenképpen egy kéznyújtás, és ez 
mindig pozitív. „Imádkozunk kell a népek kiengesztelődéséért. Reméljük, hogy a kis 
gesztusok, apró lépések útján közeledhetünk egymáshoz.” Ferenc pápa a törökörmény 
határ megnyitását sürgette.                               Forrás és fotó: Vatikáni Rádió, News.am

Ferenc pápa programon kívül meglátogatta 
az örmény pátriárkát 

  

A Kecskés Együttes 
a karácsonyi klubon, 

középen Kecskés L. András 
vezető, lanttal


