Megemlékezések
Júliusi emlékezés
1849. július 8-án született
Nagy Tamás tanár, csillagász, szerkesztõ, a
hódmezõvásárhelyi egyházközség jegyzõje.

1934. július 13-án halt meg
Durugy Ferenc rendkívüli követ, meghatalmazott miniszter, az Igazgató Tanács tagja.

1868. július 2-án született
Albert Áron posta és távirda fõtiszt, szakíró.

1938. július 31-én halt meg
Rudnyánszkiné Réthi Laura, 1905-ben az
USA-ba távozó színésznõ.

1871. július 15-én született
Dimény Mózes postaigazgató helyettes, több
nemzetközi távirdaverseny résztvevõje, a telefonszolgáltatás megreformálója, köri felügyelõ
gondnok.
1886. július 29-én született
József Dezsõ tanár, festõmûvész, gyulai szórványgondnok, szakíró.
1891. július 11-én született
Fenyõ Aladár /1920-tól unitárius/ filmekben is
szereplõ drámai és jellem színész.
1892. július 9-én született
Siménfalvi Sándor paraszt és epizódszerepekben játszó, a legjobb epizódalakítás díjat elnyerõ
színész.
1893. július 19-én született
Veress Pál matematikus, egyetemi tanár, a
B.S.I.E. elnöke, az Igazgató Tanács és a Nyugdíjbizottság tagja, a Téli Konferenciás Tábor
elõadója.
1896. július 4-én született
Filep Aladár orvos, egyetemi magántanár,
szakíró, az Érdemes Orvos /1953/ kitüntetés
tulajdonosa.
1900. július 27-én született
Iván László hitoktató lelkész /1921-tõl unitárius/ az UIT tagja, szakíró.
1906. július 12-én született
Inczefi Géza fõiskolai tanár, földrajzi névkutató, szakíró.

1945. július 5-én halt meg
Jakabházy Zsigmond orvos, egyetemi tanár,
szakíró, a MTA tagja /1923/.
1950. július 31-én halt meg
Bogárdi István, a dunapataji egyházközség
gondnoka, a templom harangjának adományozója.
1961. július 18-án halt meg
Szánthó Ferenc jogász, egyházi közigazgatási
és fegyelmi bíróság tagja, a prédikátorképzõ
tanfolyam résztvevõje.
1968. július 13-án halt meg
Gyulai Zoltán egyetemi tanár, a MTA levelezõ
tagja /1932/, majd rendes /1954/ az UIT tagja, a
Kossuth díj /1953/, Munka Érdemrend /1957,
1961./ és Állami Díj I. fokozata tulajdonosa.
1970. július 8-án halt meg
Ormos Pál orvos, kórházigazgató, szakíró, a
Munka Érdemrend aranyfokozatának tulajdonosa /1964/, az Igazgatói Tanács tagja.
1973. július 15-én halt meg
Kelemen Miklós MÁV felügyelõ, a szegedi társ
egyházközség pénztárosa.
1978. július 17-én halt meg
Szinte János MÁV igazgató, a Misszióház Intézõ Bizottságának örökös tagja, a Magyar Érdemrend Középkeresztje és a Nemzetvédelmi
Kereszt tulajdonosa.
1987. július 20-án halt meg
Benedek Jenõ rajztanár, festõmûvész.

1897. július 23-án halt meg
Jakab Elek történetíró, a MTA tagja, a budapesti egyházközség egyik alapítója.
1918. július 9-én halt meg
Korchmárosné Buzogány Mária tanárnõ.
1922. júliusában halt meg
Sámi László királyi fõügyész, Ferenc József
püspök veje.

1990. július 25-én halt meg
Nyiredy Géza tüdõgyógyász orvos, szakíró, a
Munka Érdemrend ezüst fokozatának tulajdonosa.
2000. július 7-én halt meg
Kiss Istvánné Gáspár Ilona tanítónõ, a Leányegylet tagja, a Misszióház ifjúsági mozgalmainak résztvevõje.
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Augusztusi emlékezés
1847. augusztus 26-án született
Belovics Imre zene és énektanár, karmester, a
magyar kóruskultúra fejlesztõje, szakíró.
1874. augusztus 24-én született
Malasits Géza politikus, országgyûlési korelnök,
az Egyházi Igazgató Tanács és az EKT tagja.
1879. augusztus 10-én született
Nagyajtai Teréz színházi jelmeztervezõ, tanár,
Kossuth díj /1950/ és Érdemes Mûvész /1962/
cím tulajdonosa.
1879. augusztus 23-án született
Zsakó Andor törvényszéki bíró, tanácselnök,
egyházi tanácsos, a III. fokú egyházi fegyelmi
bíróság tagja.
1880. augusztus 4-én született
Gyallay Pap Domokos tanár, író, több irodalmi
társaság tagja, a Teológia füzet gondnoka, az
Egyezmény egyik aláírója, a corvin koszorú tulajdonosa.
1885. augusztus 25-én született
Gelei József egyetemi tanár, véglénykutató, a
Berde Bizottság alapítója, a MTA és az UIT tagja.
1885. augusztus 28-án született
Sándor Erzsébet operaénekesnõ, az Operaház
örökös tagja.
1891. augusztus 21-én születet és 1959. augusztus
27-én halt meg
Szokolai Béla tanító, képzõmûvész, a magyar
bábjáték egyik megteremtõje, szakíró.
1900. augusztus 29-én született
Mátéffy Géza államtitkár, politikus, a Közellátási Minisztérium elnöke, az Ideiglenes Nemzetgyûlés /1945/ tagja, a Magyar Köztársaság
Érdemrend tulajdonosa, a budapesti egyházközség gondnoka.
1901. augusztus 7-én született
Ferenczi Sándor tanár, ontológus, az Országos
Természetvédõ Bizottság alelnöke, szakíró.
1915. augusztus 20-án született és 1953. augusztus
23-án halt meg
Gelei Gábor fõiskolai tanár, a Bükk hegység állatvilágának kutatója, szakíró.
1916. augusztus 2-án halt meg
Kozma Endre jogász, politikus, közjegyzõ.
1922. augusztus 10-én halt meg
Ürmössy Kálmán miniszteri tanácsos, az Állami Pénzverde igazgatója.

1932. augusztus 31-én halt meg
Sándor Balázs katonaorvos, a Ferencz József
Rend lovagja, a Becsület Rend, a Székely Érdemrend és a Signum Laudis tulajdonosa.
1935. augusztus 9-én halt meg
Gyõrffy József jogász, szerkesztõ, költõ, a br.
Kemény György arany- és a Bulyovszky Lilla
díj nyertese.
1935. augusztus 26-án halt meg
Kelemen Jenõ magyar királyi fõerdõmérnök.
1937. augusztus 25-én halt meg
Kincses László lelkész, sárszigeti birtokos, politikus.
1942. augusztus 14-én halt meg
Gyarmathy Mózes fõerdõtanácsos, a budapesti
egyházközség díszoklevéllel kitüntetett presbitere.
1957. augusztus 12-én halt meg
Szolga Ferenc vallástanár, lelkész.
1965. augusztus 21-én halt meg
Osváth Béla tanár, a Nemzeti Színház fõdramaturgja, múzeum igazgató, a TIT megyei titkára, szakíró.
1968. augusztus 15-én halt meg
Mátrai Betegh Erzsébet Zsuzsanna színésznõ,
népszínmûvek klasszikus és modern darabok
elõadója, kora nagy tragikája, a Nemzeti Színház örökös tagja.
1972. augusztus 6-án halt meg
Darkó István író, újságíró, fõszerkesztõ, a
szlovenszkói Magyar Kulturegylet fõtitkára, a
Csehszlovák Állami Díj tulajdonosa /1936/
1981. augusztus 3-án halt meg
Fenyõ Aladár /1920-tól unitárius/ filmekben is
szereplõ jellem és drámai színész.
1984. augusztusában halt meg
Borbély Samu mûegyetemi tanár, a MTA tagja
/1979/ a Munka Érdemrend aranyfokozatának
tulajdonosa.
1987. augusztus 7-én halt meg
Palatka Zoltán fõállatorvos, Mongóliában dolgozó KGST szakértõ, több állatgyógyászati készítmény létrehozója, vadász, szakíró.
1988. augusztus 5-én halt meg
Kriza Kálmán vegyészmérnök, a mûgumi gyártás kutatója, a Klébesberg Érem tulajdonosa,
fõtanácsi tag, a budapesti egyházközség presbitere.

1926. augusztus 30-án halt meg
Máthé Sándor könyvtáros, az Egyetemi Könyvtár ügyviteli szabályzatának készítõje, a Székely Mûvelõdési és Közgazdasági Egylet
számvizsgálója, szakíró, a budapesti egyházközség presbitere.

1988. augusztus 10-én halt meg
Tófalvi Sándor többszöri díjnyertes néprajzos.

1930. augusztus 16-án halt meg
Pálfy Móric geológus, bányafõtanácsos, a Szabó
József Emlékérem /1912/ és a Bányászati és
Kohászati Egyesület arany érmének tulajdonosa, a Révai Nagy Lexikon munkatársa.

1994. augusztus 4-én halt meg
Göncz Mihály Gyõrben szolgáló lelkész.
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1989. augusztus 19-én halt meg
Bartha Zoltán vegyészmérnök, szakíró, újító, a
Wartha Vince díj tulajdonosa.

Összeállította: Kelemen Miklós

