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mely re a T anács ta gjait szeretetlel meghivjuk.
Budapest, 1931. szeptember 10.

Dr. Kozma

Je nő
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Józan lliklós s. k.
Icl kéfl ... lnOk.

'J'dryysoro:al : l. elnöki megnyitó. 2. J egyzőköny\'hitc lt:s itök
kiküldésc. 3. elnöki leg elintézett és rolyó üg)"e k. 4. Cinkolai hagya ték
likvidálása. 5. Ba rabús István lelkész dijlevelc. 6. Ne\'elésügyi uizotts.'1g
jelenlése. i. Gazdllsitgi bizottság jelentése. 8. Jogügyi bizott.s.'1g
jelenlése. 9. :\Iüswki bizottság jelentése. 10. Pethő Islván tanulmányi
(is1. Wndíja és helyettesílése. I l. AdMels;;ólamló bizottság jelent ése.
12. J {wos lsib'lnond cserkészesapat jeleIllése. 13. Id őközbe n érkező
tárgyak. 14. lllditványo k (írásban előre).

XII.

Neveh!sűgy i hh:oluág: szeptemuer 14. (hétfő) déluu\ n 5 órakor.
Gazdasági bizottság: szeptember Hi. (szerda) d élután 5 órakor.
J ogi:igyi hizotls:'lg : szeplemuer 17. (cslltör tök) d élutll n 5 órakor.
Go nduoki értekezlet : szcJllembcr 18. (Jléntck) délut:'ln 6 órakor.
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A vasárnap megszentelése.
Egy, unitárius asszonytól az összes unitarius hittestverekhez.
Amidőn

viiratlanul :lZ a megliszteltetés ért, hogy cikkel irjak
ehbe a mi kis lapunkbtl, előre isszives elnézést kérek, mert nem tudom.
hogy jól rogom-c megrog:llmazni azl. amit el a karok mondani, dc
timi esetleg .kimamdt. azt kerem az igaz uni tá rius puritán súvek
pótolják maguktól ki. Asszonyoknak kelle ne tulajdonképpen Irnom.
de én a két nemet nem tudom ebben az esetben teljesen szétválaszlani, me rt úgy lehet. hogy hol az egyikhez, hol a masikhoz is fog
uuitflrius testvéri szavam szólani. A mai rettenetes válságos időkben
különösen szüksége van az emberi léleknek egy erős horgonyra, amibe
kétségbeesésében súllirdan belekapaszkodhatik. Ha kőrülnézünk.
mindenütt az erkölcsi bomlás rettenetes jeleit IMjuk. Családi és társadalmi élet mind meg van ált.'1la támadva. Annak egyetlen védöeszköze csak a Hit marad. IIit az Egy igaz lsten irga lmas szeretö
j <hftgMJ(H1, Ilit az emberi lélek (Ijból va ló relemelkedcsében és
nlílzalos hite az egymásnak kölesönüs szolgá lattételre való clhivatotls..'1guak. Hiszen mindnyájan csa k a szolgálattétel megtanulására
lettünk e fö ldi életbe helye~ve. Szolgál ni Iste nt és Hazát, $7.olgálni
a családi élet bens6 tiszlasagaL és szolgaini minden emhe rl..'Irsunkat. Most csak az Egy igaz Isten szolgálatáról szólunk . Nagy
:I kérésem - nagyon nagy. Tegyünk félre mi nden vas:'lr- cs iinnepnnpo n minden olyan földi elroglalts:lgot. amely minket tlz egy órai
templomi áhitattól megakadályozna Hiszen egy órát csak képesek
leszünk a mi Urunk és Istenünknek a rendszeres templomba járásunkkal szentelni.
Valamint a római katolikusokniil fl mise hallgatása kötelező,
úgy fl külföldi Ilfotest.:'insoknM a vasár- és ünnepnapi Istentisztelet
feltéllen szüksége rninden hivő embernek. Hol marad nálunk a léleknek ~z a nagy szükséglete? Ha alszik, fel ke ll a Jeiket ébreszte ni!
\(l"iszLus szavaiva l szólva: "Vigyázzatok és ne aludjatok" és a li
l,;ra tok es Atyátok szolgálatára készüljetek és mutassa fel lelketek
{'~t a nagy igyekezetét azáhal. hogy vasár- és Unnepnaponként Isterr
tiszteletére épült mindkét házunk tele legyen mindig az úr igéjének
befogadflsára és megtartására elkészült lelkekke!'
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Unitárius Diakónia.
Táj~ko:Jt.ató

az Unitirius N6szövetség család. es szegénygondozó szolgálatáról.

Al!: unitá rius szegénygondozó S?olgá lnl nehéz idők pllr:lne!lslt,av;'u'a indult meg, Szővetségü n k szü kö~ jövedelme hovn to'l.'áhb
nlind keve~e h hnek bizonyult n nü vekvő ~ziikséggel és nyolllorrnl
szemben,
I;:gyhflzi röha tóságunk jóvMl ngyásúval meginditottuk a munkál:
(/) számbavenni azoka t n testvérei nket. a kik kés.zek havonta reudszeresen valamelyes te tszess1.erin ti összeggel (Iegkisebh havi 50 fil lér)
beá llani a szcgénygo ndozók t;\borá ba ; b) sxámbavenni a segélyezésre
valóban érd emes üregeket. betegeket. gyermekeket, ifjakat.
A munka május hó folyamán megindult . azok között a tünetek
között, a melyek ilyenkor s1.okásosak.
Volt testvérü nk, aki zokon vette. hogy újalJl.) ud6:6srCl kényszerítjük, volt szegény. aki a kevésből örömmel adotl, voll vllgyonos.
aki a sokból semmit scm adott.
Fő az, hogy a gánesvetók. a sziikkebJíiek, a mások nyomor:lvul
nem tö rödök mellett soka n megértették. hogy miről van szó s s7.ivescn
dlla lták a hittestvérség nevében az újabb áldozatot.
A mai napig 16 könyvecsken 298'80 pengő gyúlt össze.
Al. unitárius rilléreknek _ fujda lom - mindig van helyük. de
nagyoh b szükség a segitesre. minl most, talán még ~em volt soha.
I láta és köszönet az a dakozóknak és azok na k. akik vállallilk
a gondozók gyüjtésének mindig f:\rads.'1go$ és nem egyS1.cr nl'héz
munk:\ j{\t.
Az ö érdemü k _ Istcn után _ . hogy kicsiny és szegeny voltunk
~ lI e nérc elmond hatjuk. hogy minden h01.Z!lI1k elj utó "jaj"-nl voll
orv osságun k, hogy érdemlegcsen tudt unk segiteni a valóban n\S1.oru161wlI.

Beira UlSra és tandijra, lle teg- és gyermekágyi segélyre, az ifjúság
segélyezésére kiadtunk a mai na pig 18 esetbell összesen 185',16 VCngőt.
Heméljük, hogy szeptemberben legalálll> 30--..10 kis könyvet
sikcrúl belekapcsolni a megmozdu l:\sunkba s ak kor Isten segitségével
s a mi áld07.atunk fl rán , mindig lesz nnnyi, amennyi a legfájóbb sebek
enyhítésére kell. A szegénygondoz;\s s~áma d ása megtekinthetö II lelkészi irodán minden vasárnap d élelőtt az Iste ntisztelet előtt és ut án.
lJ. f. -ue.

,
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Az Unitárius Nőszövetség
I. félévi számadása
.
•
A) Bevéftlek.
I. ÁLhozal készpcnzben 1930-ról (tllknrékbctétben 500 P)

14 5'ű7

~.

I::gyh!lzközscg adomuuyából ................ .. .. .. .
3. i\lisszi6bizotts~g adománya .............. ....... . .

200'- "
150'- "

4. Egyesek adománya (késve crkezctL ktH'ucso nyi a dományok is) .....................................
5. Pcrselygyüjt~sck (husv!!!.) . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ..
G. Tagrlljllk . . . ... . . . . ... . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . ...
7. Szikla-eég visszatcritcse ..........................

158'40,.
225'32"
184' - "
145'- "

P

8. Dá vid F .-teaesl bevetele ................... ,·c·c·C·C·.~~8~50·~OO""
..
összesen .................... . .. 129 \ '29 i'

B) Kiarfdsok.
I. Szegénysegélyezés (58 esetbe n) .................... .
"2. Szeg~ n y lanulók segélyezést: (25 esetben) .. ... ..... .
:1. Am erik:li anyagból készü lt fitiruhflk varralflsÍlért .. .. .
'I. Cipő, harisnya szegé ny gyermekekne k ......... .. . .
.). Brassai S. Ifjúsági Egyletnek ............... . .... .
6. H úsvéti szeretetvendégség készkiadása
........
7. Cserkészekllek .................................. .
8. Dáv id F.-tcaesték kiadasai .......................
9. Irodai sze rek (levelezölapok. bélye/olportó)......... . .

.. .

.

'1'11 '60 I'
248'liO ,.
147'65 ,.
91 '20 ,.
30'20 ,.
3 1'29 "

35'-

,.

69-99"

31·iS ..

tO. Kü!ünfélÍ'k (v[nig a templom erkélYÍ're, Zárj avitá.,'c':tcbC.)~",3",tc·'~0;-c'.
Oss7.escn ................... ... .. 11 64'68 I'
Atvilcl ;17. 1931. ev ll. fel~re ......... 1291 '29 P
I UYI'68 ,, = 129'ü l I'
Mikor I. félévi ~zámadásunka t kedve~ Testvéreink elé lerjes7.tjii k.
köszőu ele l mondunk mindazoknak, akiknek érdeme van abban. hogy
sok bajhajutott testvérűnkön segil hellünk s hogy egyetlen - a segitségre Valólltln érd emes _ testvérü nket sem ke llett vigasz !lelkiB
clktlldenünk.
Jlurabds Js/vanni, penltáros.

BERDE LAJOS
UN ITÁRIUS CIP~SZMESTER JUTA. .
NVOSAN VÁLLAL MINOEN MUNK.h

\to készit

~....

,ii-"I
lAKl~: II., BITTHYANY-UTCA 48. SZAN Hó- e' ~~

.
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Egyről,

,

másról . . .

CllllrJc~

W. E /iot, Amerika .. grand oh.l man .. ·je. kinek !lJ éves
l",r{lbM' IJtlki>ye tk.:-z('tt halálakor. egypál· evvel ezelőtt. al. Egyl's:l.lt
AUamok ('I nöke aH mondott.a. hogy "elvl's"tteltíinl< egy embert,
amilyent. egy . sz{.zad csa k egyet 5"1.i1l'· ~ k..inl'J,. kegyeletes emlékerc
Amerik:. há rom hóna pos nCrrl1..·li gyúsH i.al" to it. az lInilúr iu ~ h itről
c~yS7.ll1" igy ny imtkowtt : "Nem tn l ~lko~.t1l111 az dethen scnkivcl. aki
nl. élet gondjaival, eSl1púsn ival. sül lI![Igával a halálla t is oly hátra n
\\s ny ugodtan tudna szcm\.lc néz ni. mint al. ulliláriusok. Driiga nekem
nt uniH,rills hit, mert henne s~.ül c th·m, 'H.'n ne ncvekedtem . benne
l:l lá IUll11 mcg éldem igaz örömét: 111. unitárius hitből merflettem
ektcm crejd ; sziwm vigas7.11 volt mindig. ha bánat ért s hálflra
inelHott lsten ir{lIIl, ha élell'mhen a S1.crcncsc szolgfllt. Ha vala miért
" világon MI'TlTll' k Mláva l 1.1 r1oZOI11 . fledi g un.gyon soké.rt ta rto7.0tll,
mindcllekfölött azcrt vagyok há]{ls, hogy ulli t:) r iusnak születtem s IIZ
u ni t.:hius hi t. örök igazságait megismerve élhettem hosszú élelelll.
Ez t a hih'l terjeszteni gy üllyiirii hivl1U1S. SZl,nt kütrlesst'g" .

•
A Il(U· év előtt elhunyt WillilUlI ll. Tllfl, az Egyesült Alll1 ll1ok
cgykori el nöke, majd a legfelsöb h törvénys7.ék elnöke, a ha;w l egelső
polgára M lllójilba ezt ír ta: .. Uni tárius vol t édesapám, édcsanyám.
n.nyai nagya nyflm Chalming igéin nevelkedett. Az unilá rius hi t. igazS:lga s7.ivcm dobog latj:l. véremet mozgatja. S hogy aJ'. éle U>e n emelked ni ludlMII. :1J'. emelkedéshez II szórnyakaLn.z unitárius hi t a dta .
•
~c h é7. :i l1amiigyek irán yitáslt ban s !lZ ig:lzs:ig keresésé ben az uta t
llckcm mi ndig az unitár ius hit égi knye mutn.ttn meg".

•
Amcri kúhan II római klll.olikusok Sdlln:lra:1 "al1a~ szahnd gyakorhllá n,l k 57.cnt jogut a töhbi proll'slfl nsokkal s7.ell1l)('u n7. IIni1.-\ri usok
vivM k ki és iktn.t laU:)k az fl llum liil"vénycibl'. Ez ép pen ahban az idő ben
tiir ténl. mikor Erdélyben az u nil!triusokat n. ka tolikusok és H proll'stflns testvérek egy:mint ii ldüzll\k.

•
Springfield·hen. l\lIlSS. ~IIHnlhal1 II ka toliku sok nak még nincsen
h·m lllomuk. \\l os\. épiti k. Amig lll. új h' mplonl elkészül,uz unit!trius
"·stvérck nlcghivásMa II kat.olik us hiv~k unitárius templom han
halJgll tjúk a szent misét.

•
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Jó volna, hll

mind('~l

azok is IlIcgtudm\k, akiknek idehaza két-

ségiik vall azirúnl, hogy a kere~~tény egyházak cgyütLmunkálkOdás,,nak k(izös frontját az uni láriusokig is ki lehel terjeszteni.

Dr. Cs. G.

Adófizetési felhívás.
A budapesti unitárius egyházközseg adó6zetöinek
még mindig nagy adóhátr ahSkalk vannak, pedig az év vége
közeledik. Az egyház Gondnoksága felszólítja a hátraléko.
sokat, hogy egy hónap alatt (a:zaz 1931. október 15.ig)
hátralékaikat fizessék be, mert különben pénzbes::edökkel
fogja al: adót behajtatnl. Mivel ez utóbbi eljárás az egyház.
nak csak f'ólösleges kiadásokat oko::, kéri a Gondnokság
a híveket, hogy adójukat csekken (30.400, szám) a buda.
pes ti unitárIus egyházközség címére küldjék el.
Kcrt'S1.1cllÍs, I'$ ketiis, tCIlH'tés ~~!JY napImi e\őhh b~:i c lcnl elHlií a
hil"alalos órák nia II a lelkészi iro d:íban, V" K oháry- ul~:a ?t.
III VAT!\LOS ún AK: L I,elkészi iroda - hélkö"ln:1IJokoll déleli,!!
10- 1, délul:ín ?t-~, Vas:l rnH,J délután 12- 1.
2, I~!lyh :í ~kii.,.sé!li irodn _ hél kiizuUIJolwn délclöll !.I_·I, di'lul :í n
3- 5. \'usiír nIlIJ M ll'liju 10- 1.
3. I'énztári úr:í k - hélkiiznulwkon délclijll !.I_ I. \Insármil' d i· l~
"!öLI D- J.
• Az egyházkii:l.Sé!l kön Y\'I:íra, V., Kohúry- u tca lj ., r. cm., nyi t va
Vlln: vasárnap 12- 1, kedd délután 5-7 és csütörtök dé lután ;j- 7
,irák alatt.
A Nöszij\'clsé!l értekezlcte havon kint a második csütörtöki IHlpon
délut.án 5 ómkor van, IX" Rákos-utca 3. sz. alaH.
A l.eanye!lyesiilel összejövetelét fl hónap 2. és 4. vasárnapj(ln
délután rél4 brakor tartja, V. , Koháry-u tca4. S~ . alatta t anáeslcremb\,n.
Ilrassai Sümllel e lnlék e~e le. A legutóhhi s1.{lIl1ban megemlékeztünk
~L Brassai Sámuel Unitárius Hjúsúgi Egyesület nemes szándékáról, amellyel emléket állitanak a nagy tudósnak. A scrJegavatb
cm lékbeszéd, amelye t dr. Boros György unitárius püspök mond. :11.
Országos Kaszinó helyiségúht' n lesz. Az cmlékbeszédlll tüllh vaJ,,s~íníiséggel a dulió is fOgj~L köz":ctitcni. Az emléklJeszéd u tá n ugyanott
vuc~~ra i~ lcsz, amelyre hivatalosak Icswek ~I t udómányos és cgy':!!
~cstületek, kUJtllszminiszlérium, város, hatóságok, egy Je lek és fil,sko\{l.k. I!:zúlon is fc lhívjuk az Ifjúsági Egyesület védnökeil, hogy
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.... vacsorl\rn CSIl Iadjaikkal egyetemben hi vfltotl:lk. Dc a resz\'étell
október t-ig tuda ssák az EII1 I~kh izoUs. '1ggal ( IX. kl'.rülcl , H:'Iko~_
uh:u 3.), hogy ('I vacsora száma és T('nd("7.,lse fenn ne akndjo n. A jelent_
k{'zés ('gyl!! j clcuL fl rcszvétellel. ame ly :myagiaklHln kifejezve: szem é_
lyenkinti vaCsora 3 pengő 50 fillér. Mrgjcl c m\s: uraknak feketé ben.

A Brassa i S:lmucJ Emlék bizoU.s{I/ol c hó 8-nn illésezett, amelye!! ar.
ifjtlsiigi dcleglillako n kivül megjelen tek J6:(/// Mik /6s püspöki vikitrius
és dr. Tó/h György km"iai biró e mlé khi7.0lt sflgi tagok. A megjelen": he n
ak ad{,lyozva voltak: dr. Mikó F ermi', dr. I\o:mo Jenő, dr. Mikó
Gcibor. IIr. 1-/0$.':11 Zolfán. illU; dr. Z.~(lkó Gyulu cs Iliti: dr. Nyiredy

Gi:a. Az Emlékbizottság tagjaiva v{llas~loll!lk még: rlr . .Ialwbhd:y
Z~igmond egyetem i tanár, dr. :\ 'yiredy Jenő cgyct .. mi tanár, Ilr. bánj
Ddniel Gdoor, Gollhard ZsigmQnd ny. illlam titkár. Dimtn!l .\ld:es
postafóigozgató, dr. Gelei József egyetemi tanár és vili: K o:mu Ferenc
tábornok urakat. Ezúton is kérjü k a bizottság tagjait, hogy a s~q)
tem ber 15-j délután 6 órára (IX. kerület. IUkos-utea 3. S~. alatt )
összehívott értekezleten megjelenni szíveskedjenek.
(dr. H. A.J
Őszi

lIá lnntlóünnepiillk szeptemlJer 27-én, vasárnap les1.. Ez
alkalommal mindkét budapesti tcmplomun kbnn és Pests~cnllöl"1nccn
a l.. ult(lI· há~bnn Úrvacsora i lstentiszldetel tnrtu nk. A Misszl6-Hlhhnll
egyhtb. unk nagy barátja Rev. W. H. Drummond is rcsztvcs~ ('7.ell nz
ősú hálaadáson.
Ue\', W. Ilrumruoud, a ne mzetközi uni tárius kon rerenciák rótitk:\ra
hossz Íl és nagyértékü munkálkodás után nyugalomba készül. O \ ' 0 11 lIZ.
aki anna kidején, az összeomlás után a7. első hi 7.tatást hoz ta 07. összetört
erdélyi szíveknek, bejárván egyedü l az ellenséges tenger hullámzásai
közepette falvain ka t es városainknt és gyógyítgalva a hal{l]ra sebzett.
magy nr lelkeket. r. lost eljön hozz(lnk cgy utolsó kézszoritásrn, lllert
milr kHárndt s pihenni vágyik. Mnjtl hn Erdély böl visszajövet, megjelenik mikör.ötLün k s résztvesz lstcntis~ te l ctiinkün, jeJcnjünk megminda nn yian, akikért olY:.1 1l sokat fánldt és buzgólkodott.

•

l'ethij (;;t\'ún hi toktató lelki",z testvé riink a püspök lir fcJszólilás.... ra egy évi lan ulmá nyutat vállalt magá ra az angol 1I11itárillsok
között. Az évet Manchesterben, Ilngol egyházun k eme nab')' és erös
Ct'lIlrum:UJRn szándékozik tölteni. Ez atattaz idö alatt Fertllc;:Jözscl
okll'veles unil{lrius lelkész logjn ót helyettesíteni. Az új lelkész...nki
már Illeg is érkezett, holdogcmJéke7.elú n(llwi püspökünk un~kllJa :
eddigi tanulmányát Kolozwórt, ]3éesl!en, Marburghnll, P:\nzsbnn
folytatta. Az elmenö at)':inkfiának jó munkát kívánunk ~ a visz!)II!-
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tftt:i~r:"l bI1cSll1.lI nk. 'I

mosl ':rke7.cltrll){'dig

s~ illt'-' n jó munka ki\"IJI:\ssal

üd"r;7.oJlj ük.
Il líl ill Fl'"reuc E!ly h'l szeplember ~.-l-í·n, 1''''lIlek''II. ddu l,ill ti úrakor
!nrlja dsö őszi cS lt"l y,ll. E~."II n7. ünll c.'pt"lycs ('st'·1I n ('v. W. Il. Dl"umlilOdon fog 'lIlg0hl)('Idi előadást [:Irtani (IlHIllyal" tolmúesol:',sS:II) :I
., I{ercszténystlg és a békt,,, d nwn .
. \ :11;;. J,ÍlIUS Z~i!Jmulld ,·sH""'~7.,·,ul"'l . mint m{lr jdcztflk is.
s:trp tcm ber 2ú-án délc.'lóll l~ órakor a rendes I stenti~llelct UI:"Ul :.
I{oluíry-ulcai templom han fogadalomlljíHls l tart. amelyre n szft lókct
~S crdcklódöke l ~z Mon is meghivj:. n parantSlloksúg. Sz<'p temhe r
2i-én vtlsá1"nnp Mlul{Ul .j ónlkor l)e(lig n Húkos-ulca :1. sz. (IlalIi
:llisszióh{lzban :1 csnpnl évny il ó miisoros illHII'pt'lyl rendez:1 szillök
és n Cs.1jIUI j óhar!Jtai 57111I1;'11"n. BdélJójl'gyek lin\ l pengő. mely clőrc
\'l'I ltha ló a csapalo tlhonhan va5:Jrn:ljI dNclŐIlŐnkin\.

:IU. .I:inos Z~iUIIIUlld
G- 26·ig \'an 'IZ IIj o ncft'lvétcl.
,\

1:'>I' rk,,~zc~:'lmlh:lIl

1931 szellt cmb<, r

.Jclt;ntkcl.hctik minden hat (,,'ct bctnllúll unitarillS valIaslI fiu.
JelenLkezés kor be kell Illu l:t l nia cgy szüWi nyila t kowLol. mcly szerint
szilWi heleegy<,zll<,k. hogy fiúk cserkész legyen l-s kölekúk magukn l
arra. hogy riúknak három hónapon bdiit Cs<"rk,lsdcls7.el"<'lest vl!5z nck.

•

J elenlkezni lehet a cscrkcszotthonhun ht\tkö7.11:l1l0kon
IO- 12-ig és délu l{\tl ·I-J·ig. \f:lsilrn'llloko n dclclötl 9~ I -ig.

.

Vhsy Zol/áll

.',.

d~ll'IöU

aJlród.pflran~-snok .

.\ hllll:tpp~1i nuit lí rius m. s~1. 'O ,;' z
szó· III Pul lll"
lluí., utlik felért'.
Szcpt. 20. [slcnliszLeld MlelÖU. 10 úriokOl". I'rédil\!Jl: dr. Csiky
Gfl1! or;
do!llIUln I órakor X. kcr. ~I!!v. l'UHk i fÖlllűhclylt'l(·,I,
pr"'dik!!l: dr. [sik)" G!!bo.·.
SlCllt. 27. do!lelött \o ómkor őszi Idlrtrtdó Ist('nli~ll('lcI llrvat"soraOS1.t:'!ssal, prédikút: dr. Csiky GiIl)Or:
11 órakor őszi hó.1aadó Is tentisztelet íll"YilCsoroosl.lással
PCSLHI'lItWrillcell, az :'!lIami lakólCI\')l kllltl·U·lu\l.álJ:\lI,
pr(i-dikál: FCI"cnel. JÖzsd.

IInlullaink. l)ozó~·JJ EI1I;ll\o} 42 '-'\·C~ kor{,ban, :lUguszlus 31 cn
Budll~5tell :
nolár .Jáno$ ny. I>üslafilfclűgye ló, a M:1Io'arországi Uni tMiu s
I:gyhilz igrtzgalól:lIll'le~l\nllk tagja, 81 '-'ves konilmn szcptl:'mbcr H-l'Ill
Szolnokoll, al. Olrökkt'valú5{,!!ba elkuIW7.1ck. A Vlgns,d'llitslwk Alyj n
cnyhllSc a7 iUm:lmdlak HOJlwniságf,l.
1'.1,16t.1J.4~. 4,. h·i" I.b .. ~
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