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Rózsakert Közösségi Ház 
Budapest (Budatétény), Dézsmaház u. 33. 

Csopják Attila (1853-1934) a 

magyar nyelvű baptista misszió 

úttörője volt (1893, Tahitótfalu, 

Budapest - Nap utca), 
gyülekezetplántáló (1908, Kispest), 

a magyar baptista ifjúsági egylet 

alapítója, a Magyarországi Baptista 

Egyház hetilapjának, a 

Békehírnöknek alapítója és 

főszerkesztője (1895-1934). Számos verse, éneke, énekfordítása, 

regénye jelent meg, és festménye maradt ránk. Civil életében 

miniszteri tanácsos volt, és a szegények nagy pártfogója, munkahely- 

és otthonteremtő.  

Isten gondviselése révén Csopják bácsi utódaiban is jót tett a 

közösségünkkel. Egy dédunokája a Rózsakerti Baptista Közösség 

alapítóinak egyike lett, akit egy Csopják unoka, Joli néni időskori 

gondnokságára kértek fel. Végül Joli néni a pesterzsébeti házát 

egyházunkon keresztül egy Csopják Attila tiszteletére épülő 

emlékhely létrehozására hagyta. Így épült meg a Csopják torony, 

mely a Közösségi Ház szerves része. Csopják Attilának egy 

Californiában élő unokája, Steiner István gyűjtötte össze a 
szükséges pénzt a Csopják toronyban megépült liftre, ami a 



használati engedély kiadásának feltétele volt. Reméljük, hogy 
István bácsi velünk ünnepel ezen a napon. Az adakozásban nagy 
része volt a  világon szétszóródott Csopják rokonságnak. 

A rózsakerti gyülekezet hálás, hogy nem csak anyagi segítséget kapott 

a Csopják családtól, hanem gazdag szellemi örökséget is. A 

természetesen növekvő kiállítás a torony felső szintjein kapott helyet.  

Az emléknap a rokonság és a helyi gyülekezet ünneplésével 
délelőtt 10-kor kezdődik, amikor az igét az egyik Csopják unoka, 
Steiner József fogja hirdetni, aki 35 éven keresztül sugározta az 
evangéliumot a Monte Carlo-i radióadóról.    

A vendégekkel és egyháztörténész szakemberekkel   délután 4 
órától fogjuk felavatni az emlékhelyet. Előadásokban 
mutatjuk be Csopják testvér gyülekezetplántálási, közegyházi, 
irodalmi, művészeti tevékenységét,  a családban és a társadalom 
szélesebb területén betöltött szerepét.    

Az emlékhelyet megnyitó ünnepélyes tudományos értekezletre 
meghívtuk Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténészt, id. Kovács 
Géza írót, Lados István Csopják életrajzírót, Sinka Csaba 
utódlelkipásztort Kispestről, Huszta Csaba utódlelkipásztort a Nap 
utcából, Győri Kornél Csopják unokavőt, Marosi Nagy Lajos 
életrajzírót. Meghívtuk Mészáros Kornél főtitkárt, akinek komoly 
közvetítői szerepe volt a Csopják emlékhely létrejöttében.  

Az eseményt meghirdetjük az egyházi sajtóban. Az értekezleten 
videó felvételek készülnek az állandó kiállítás gazdagítására. 
Megkérjük az ország testvériségét, hogy akinek bármilyen 
tárgyi, vagy információs anyaga van Csopják Attiláról, 
szíveskedjék eredetiben, másolatban vagy elektronikus formában 
elérhetővé tenni. Az anyagok átadására a megnyitó 
rendezvényen ünnepélyes körülmények között nyílik lehetőség. 

Legyen áldott Csopják Attila emléke és mindenki, aki az ő Urát, 

Jézus Krisztust követi! 

2012. április 10.   A Rózsakerti Baptista Közösség nevében: 

       Dr. Kovács Géza lelkipásztor 


