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Megemlékezések

Májusi emlékezés

1867. május 21-én született

Jakabházy Zsigmond orvos, egyetemi tanár, szak-
író, a MTA tagja /1923/.

1883. május 13-án született

Nadler Herbert, Állatkert igazgatója, vadászati
szak- és naplóíró, szerkesztõ, gazdasági fõtanácsos.

1883. május 20-án született

Májai Dezsõ közjegyzõ, a Közjegyzõi Kamara, a me-
gyei és városi képviselõtestület tagja.

1886. május 27-én született

Szinte László építészmérnök, mûegyetemi tanár,
örökös egyházi tanácsos, a Nemzetvédelmi Kereszt
tulajdonosa.

1894. május 15-én született

Ormos Pál orvos, kórházigazgató, szakíró, az Egy-
házi Igazgató Tanács tagja, a hódmezõvásárhelyi
egyházközség fõgondnoka, a Munka Érdemrend
arany fokozatának tulajdonosa /1964/.

1894. május 19-én született

Nyiredy Géza miniszteri tanácsos, a MUE titkára.

1895. május 12-én született

Kökösi Gyula járásbírósági elnök.

1904. május 16-án született

Borbély Zoltán hírlapíró, szerkesztõ, utazó.

1914. május 25-én született

Vas Ilona, Kis Bagoly Rezsõné. Ferencz József és
Huszti János püspökök irodavezetõje. A budapesti
egyházközség presbitere.

1924. május 26-án született

Huszti János püspök, Emléklap kitüntetettje.

1903. május 26-án halt meg

Iszlai József fogorvos, egyetemi tanár, a Fogászati
Társulat alapítója, szerkesztõ.

1905. május 28-án halt meg

Serák Károly, az Állatkert igazgatója, a budapesti
egyházközség presbitere.

1913. május 8-án halt meg

Szokolay Viktor ügyvéd, író, laptulajdonos.

1913. május 9-én halt meg

Mikó Miklós kuriai bíró, a Lipót Rend lovagja.

1930. május 9-én halt meg

Orbók Mór tanár, tankönyvíró, több Társaság és
Egyesület elnöke.

1930. május 31-én halt meg

Hédervári Hugó gyógyszerész, a Magyarországi
Gyógyszerész Egyesület tb. örökös tagja, a buda-
pesti egyházközség presbitere.

1938. május 7-én halt meg

Iván László hitoktató lelkész /1921-tõl unitárius/
szakíró, az UIT tagja.

1943. májusában halt meg

Józsa Gyula belügyminisztériumi dolgozó, cser-
késztiszt.

1948. május 15-én halt meg

Kemény Gábor tanár /1908-tól unitárius/ fõispán, a
Magyar Pedagógiai Szakszervezet és az Országos
Köznevelési Tanács elnöke, szakíró.

1950. májusában halt meg

Kovács Gábor helyettes államtitkár.

1952. május 23-án halt meg

Gelei József egyetemi tanár, a véglénykutatás
szaktekintélye, a Berde Bizottság alapítója, a MTA
és az UIT tagja, az Egyház fõgondnoka.

1956. május 25-én halt meg

Supka Géza, régész, politikus, prágai követ, a
Könyvnap életrehívója, a MTA tagja.

1960. májusában halt meg

Frank Kiss Jenõ állami közjegyzõ, egyházi taná-
csos, a Misszióház Bizottság tagja.

1972. május 12-én halt meg

Borbély Andor tanár, térképész, szakíró, a szegedi
ifjak hitoktatója.

1973. májusában halt meg

Szokolay Béláné Tompa Márta elõadómûvész, a
magyarkúti Konferenciás Tábor és a Nõszövetség
elõadója.

1973. májusában halt meg

Menyhárt Dénes szolgabíró, EKT tag, a budapesti
egyházközség gondnoka.

1977. május 25-én halt meg

Simándy Tamás törvényszéki bíró, egyházi taná-
csos, az egyetemi ifjúság ünnepségeinek szereplõje.

1981. május 15-én halt meg

Mátrai Betegh Béla újságíró, kritikus, dramaturg,
fordító és szakíró.

1982. május 2-án halt meg

Kovács Gyula állatorvos.

1987. május 15-én halt meg

Pap Csaba, MÁV jogügyi fõtanácsos, vívómester.

1989. májusában halt meg

Pál József tervezõ fõmérnök, fordító, a budapesti
egyházközség presbitere, Zsinati Fõtanácsi tag.

1989. május 29-én halt meg

Kisgyörgy Jenõ gazdasági hivatalvezetõ, gépész-
mérnök.

1999. májusában halt meg

Orbán Gyula katona és cserkésztiszt /1956-tól uni-
tárius/ fõtanácsi tag, a budapesti egyházközség
presbitere.

2002. május 4-én halt meg

Dr. Sztankóczy Zoltán közlekedési szaktanácsadó,
egyetemi oktató, konferenciai elõadó, amatõr teoló-
gus.
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Júniusi emlékezés

1802. június 8-án született

Sebes Pál, Posta és Távirda fõigazgató, miniszteri
tanácsos, az 1848-as szabadságharc honvéd tize-
dese, a budapesti egyházközség alapító tagja.

1846. június 11-én született

Máthé Sándor a budapesti Egyetemi Könyvtár
könyvtárosa, szakíró, a budapesti egyházközség
presbitere.

1858. június 18-án született

Vajda Emil tanár, zenei író, a gyõri Ének és
Zenegylet igazgató karnagya, alapító szerkesztõje
a Magyar Lant c. szaklapnak.

1875. június 16-án született

Mikó Gábor kincstári fõtanácsos, az Országos
Központi Hitelszövetkezet igazgatója, a budapesti
egyházközség gondnoka, a Misszióház Bizottság el-
nöke az Intézõ Bizottság tagja.

1876. június 1-én született

Hédervári Lehel ügyvéd, szerkesztõ, képviselõ.
Károlyi Mihály amerikai körútjának résztvevõje.

1877. júniusában született

Újvári László számvevõségi fõtanácsos /1901-tõl
unitárius/ a budapesti egyházközség jegyzõje. Kon-
ferenciás Táborok elõadója.

1883. június 1-én született

Kemény Gábor tanár /1908-tól unitárius/ fõispán,
szakíró.

1898. június 15-én született

Tiboldi Béla fõállatorvos, egyházi tanácsos.

1902. június 13-án született

Molnár Jenõ Antal ügyvéd, zenei szakíró.

1922. június 15-én született

Bartha Zoltán vegyészmérnök, szakíró, újító, a
Wartha Vince díj tulajdonosa.

1922. június 22-én született

Bajor János lelkész, üdülõ gondnok, egyházi fõjegy-
zõ, szakíró.

1926. június 4-én született

Osváth Béla tanár, a Nemzeti Színház fõdrama-
turgja, a TIT csongrádmegyei titkára. Múzeum
igazgató, szakíró.

1878. június 6-án halt meg

Maurer József 1848-as honvédszázados, uradalmi
gazdatiszt, 5 évig Józsefstadt-i rab.

1906. június 6-án halt meg

Percsel Gyula ügyvéd, 1848-as honvéd fõhadnagy.

1918. június 9-én halt meg

Józsa Mihály székesfõvárosi tanácsjegyzõ, a buda-
pesti egyházközség presbitere.

1919. június 4-én halt meg

Daniel Gábor ügyvéd, politikus, a Nemzeti Munka-
párt alelnöke, köri fü. gondnok.

1920. június 19-én halt meg

Gálffy Ferenc tanító, a mezõberényi szórvány kán-
tora, szerkesztõ.

1924. június 20-án halt meg

Orbók Lóránd tanár, író, utazó, Spanyolországban
Lorenzó Azértis néven ismert színdarabíró.

1925. június 15-én halt meg

Berki István birtokos, a polgárdi egyházközség
gondnoka.

1940. júniusában halt meg

Nyiredi István a magyaróvári Gazdasági Akadé-
mia tanára, mûegyetemi m. tanár.

1949. június 3-án halt meg

Josipovits Istvánné Németh Ilona tanítóképezdei
tanár a Konferenciás Táborok elõadója, gyõri szór-
ványgondnok.

1951. június 7-én halt meg

Nadler Herbert állatkerti igazgató, vadászati szak-
értõ, szak- és naplóíró.

1954. június 2-án halt meg

Daniel Miklósné Lengyel Laura írónõ, a budapesti
Nõszövetség elõadója.

1957. június 28-án halt meg

Daniel Gábor ügyvéd, az EKT tagja, a Téli Konfe-
renciás Tábor elõadója.

1958. június 16-án halt meg

Gimes Miklós politikus /1920-tól unitárius/. Tagja
a János Zsigmond cserkészcsapatnak.

1961. június 20-án halt meg

Bíró Lajos lelkész, szakíró.

1969. június 2-án halt meg

Hajdú Henrik író, mûfordító, a Norvég Írószövet-
ség tagja, levéltári igazgató, a Szent Olaf és a Szoci-
alista Hazáért Érdemrend tulajdonosa.

1972. júniusában halt meg

Bartha Vilmos körzeti, majd tiszti orvos.

1980. júniusában halt meg

Osváth András békési szórványgondnok.

1983. június 28-án halt meg

Orbók Endre a MTV rendezõje, egyházi tanácsos, a
Munka Érdemrend ezüst fokozatának tulajdonosa.

1994. június 17-én halt meg

ifj. Bartók Béla MÁV fõmérnök, a MUE fõgondno-
ka, a Magyar Köztársaság Érdemrend középke-
resztjének tulajdonosa, külföldi konferenciák
résztvevõje.

1998. június 17-én halt meg

László Gyula régész, egyetemi tanár, több kitünte-
tés tulajdonosa.

2000. június 4-én halt meg

Obozil Gyula bõripari szakember, több egyházköz-
ség harangjának adományozója.

2000. június 9-én halt meg

Tatár József gyógyszerész, a Magyar Demokrata
Fórum és a Magyar Mûveltségszolgálat alapítója.

Összeállította: Kelemen Miklós


