
volt, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat, 
mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mert e tiszt-
nek szolgálata nemcsak a szentek szükségét elégíti ki, 
hanem sok hálaadással bőséges az Isten előtt (II. Kor. 
9., 6., 7., 12.). 

— A dadi református egyházban ebben az évben a 
következő munkák folytak: Gyermekistentisztelet vasár-
naponként, ahova a még nem iskolaköteles gyermekek is 
örömmel jönnek. A lelkész neje nagy szeretettel és sok 
gyönyörűséggel vezeti a gyermekeket jézus lábai elé. A leg-
kisebb gyermek is hozza magával az új-testamentumot. 
Tanultak több éneket két hangra, ugyancsak a lelkészné 
vezetése mellett. A gyermekek minden alkalommal elhozzák 
adományukat a perselyükbe. Mig ezt be nem hoztuk, nem 
is tudtuk, hogy a gyermek mily önzetlen örömmel tud ada-
kozni. Munkát is végeznek a vasárnapi iskolások. A kiseb-
beket hivják és elvezetik, vallásos-estélyeken szavalnak és 
énekelnek. Az összejött perselypénzt külmisszióra adták, 
Rendeztek egy gazdag műsoros, jól sikerült gyermekünne-
pélyt. — Konfirmált ifjak összejövetele is volt, amelyen az 
ifjak felolvastak, játszottak, énekeltek és bibliát olvastak, a 
saját soraikból ajánlkozó szereplőkkel vallásos-estéket ren-
deztek. A lelkész vezetése mellett jöttek össze. — Leány-
köri összejövetelek ketenként pénteken voltak. Az össze-
jöveteleken Katona Piroska tanítónő felügyelete mellett 
kézimunkáztak, énekeket, szavalatokat tanultak a vallásos-
estélyekre és felolvasásokat tartottak. A bibliai elmélkedé-
seket lelkész vezette minden összejövetelen. A konfirman-
dusokat megajándékozták. Rendeztek ünnepéllyel kapcso-
latos szeretetvendégséget és több vallásos-estét. Lelkészné 
vezetése mellett alakítottak vegyeskart, amely ünnepélyeken 
többször szerepelt. Támogatják az országos központot és a 
kit!missziót. — Bibliaköri összejövetelek hetenként szerdán 
vannak. Tanulmányozták János evangéliumát, tanultak új 
énekeket és minden alkalommal olvastak fel egy megragadó 
történetet. Az elmélkedéseket lelkész és felesége tartották. 
Lelkészné kezdeményezésére, a leánykör és bibliakör tagjai-
tól különösen támogatva, adakozásból és estélyek jövedel-
méből most szereztünk be egy bordó plüs úrasztali és szó-
szék-térítőt, mindegyiken szép bibliamondás van arannyal 
kihimezve. — Konfirmáltak oktatása a Nyáry Pál féle ki-
tűnő kézikönyv alapján, október elején megkezdődött. Min-
den reggel a könyörgés után foglalkozott lelkész a konfir-
mandusokkal. Bevezették őket a Szentirásba. Minden óra 
elején és végén egy konfirmandus a saját szavaival imád-
kozott. Megtanulták a gyermekek, hogy minden hittani tu-
dásukat imádságba,öntsék át. így még a szüleiket is taní-
tották imádkozni. Áldozócsütörtöktő! pünkösdig a lelkész 
vezetése mellett készülnek elő az úrvacsorához. — Anyák 
napját is megrendeztük. Mikos Lajosné, lelkészné nagyon 
sokat fáradott azért, hogy ez szép legyen. Szavaltak a gyer-
mekek, ifjak és leányköri tagok, a lelkészné által betanított 
nyolc szép költeményt. Ekkorra esett egy menyasszony-
búcsúztatás is, a leányegylet ugyanis a férjhezmenő tagjait 
Ravasz-féle imakönyvvel szokta ünnepély keretében meg-
ajándékozni, mivel bibliát az új pár az egyháztól kap. A 
lelkészné könnyekig megható szavakban szóiott a női hiva-
tás szépségéről. Négy éneket énekeltek a leányok két 
hangra. A lelkész pedig az édesanyai név szépségéről és 
hivatás áldásairól beszélt a szépszámú közönség előtt. Min-
denért Istené legyen a dicsőség. 

— Anyák n a p j a . A pápai ref. Leányegyesület jól 
sikerült műsoros estély keretében ünnepelte meg, ezút-
tal első ízben, május 17-én az „Anyák napját". Az est 
középpontjában Pálmay Lenke c. kir. főigazgatónak a 
leánynevelésről tartott felolvasása állott. A közönség nagy 
figyelemmel és élvezettel hallgatta a rendkívül érdekes 
és tanulságos, nagy élettapasztalatokról, életbölcseségről 
tanúskodó előadást, amelyből a mi modern korunknak 
minden édes anyja és leánya mélységes okulást merít-
hetett. Az estély sikerének emeléséhez nagyban hozzá-
járultak ezenkívül Vörös Rózsa veszprémi művésznő 
bravúros zongorajátékával, Buday Mária tatai tanítónő 

egy aktuális költeménynek közvetlen, szép előadásával 
és Sala Domokos színművész Gyökössy Endre Hiszek 
c. irredenta költeményének mélyen átérzett, művészi sza-
valatával s az egyesületi vegyeskar Császár Ede ig.-
tanító vezetésével előadott énekszámaival, továbbá azok 
a felnőtt és gyermekszereplők, akik az „Anyák szobra" 
cimü élőkép alakításában résztvettek. 

— J u g o s z l á v a i h í r ek . Karanacon a leánybiblia-
kör vallásos estet rendezett, melyen előadták a „Jákob 
kútjánál" és a „Hivő házasság" cimü kis szinmüveket, 
Kóczé Juliska és Papp Ilonka szavaltak, Zsebe Lajos szó-
ló t énekelt. Az Igét Faragó Ferenc segédlelkész hirdette. 
A programm minden száma szépen sikerült. Bár nagyon 
rossz idő volt mégis nagy közönség vett részt. A be-
fol yt perselypénz módot nyújtott a leánykörnek arra, hogy 
két delegátust küldhessen a sztara-moravicai ifjúsági kon-
ferenciára. A leány-bibliakör tagjái közül a télen négyen 
férjhez mentek. Valamennyien egy-egy teljes Bibliát kap-
tak emlékül az egyesülettől. 

Szubotica. Egész február hónapban nagyban 
folytak az előkészületek a március 8-i nagy KIE ösz-
szejövetelre. Dobogót csináltattak, függönyt varrtak. 
Voltak fiuk, akik naponta órákhosszat próbáltak, vá-
sároltak, diszletet festettek, meghiviot, programmot 
állítottak össze, reflektort szereltek, úgy hogy a vi-
lágítást bármely színház megirigyelheti evolna. Két 
előadást tartottak, délután a gyermekek, este a fel-
nőttek részére. Négy egyfelvonásos darab került elő-
adásra, azonkívül énekszám, zene, monológ. Minden 
számot ötletes konferálás vezetett be. Elhatározták, 
hogy többször fognak ilyen nagy programmos össze-

i jövetelt rendezni. A moravicai konferenciára a két 
kiküldöttön kivül egy napra nyolcan mentek. De oly 
sok szépet hallottak, a moravicaiak oly szeretettel 
fogadták őket, hogy az egy napból négy lett. Már 
megkezdték a résztvevők a beszámolókat. — A biblia-
órákat rendszeresen megtar t ják négy csoportban. A 
moravicai konferenciáról visszajövet, fél napot Szu-
boticán töltöttek a zágrebi, becskereki és kikindai 
kiküldöttek. A KI E-ben volt részükre reggeli és ebéd. 
A leányok készülnek a Beográdban rendezendő na-
cionális kézimunka-kiállításra. 

— A r e f o r m á t u s j e lvény ügyében közöljük 
lelkésztársainkkal s általuk híveinkkel, hogy a Jeney 
István ny. alezredes úrral a Kálvineumok támogatását 
célzó különböző akciók tárgyában kötött szerződés 
1931 május 10-én megszűnt, ennek következtében a 
szintén ezen akció körébe tartozó ref. jelvény kálvineumi 
vonatkozása szintén hatályát vesztette, minél fogva ezt 
a képet ezentúl a Kálvineumra hivatkozással senki forga-
lomba nem hozhatja és nem árusíthatja. Felhívjuk lel-
késztársainkat, kisérjék figyelemmel a ref. jelvény eset-
leges további terjesztése és árusítása körülményeit s ha 
valaki a Kálvineum nevében, vagy megbízásából, vagy 
megbízásából, vagy javára, egyszóval a Kálvineum nevé-
nek említésével ajánl és árul ilyen képet, azt azonnal 
jelentsék a polgári hatóságnál s ez úton akadályozzák 
meg a Kálvineum nevével való visszaélést. Kiss Ferenc 
elnök. 

— Kellemes olcsó nyaralás. A Bethánia-Egylet 
szédligeti, dunaparti nyaralójaban (Budapesttől 27 km., 16 
vonatpár naponta) mindent megtalálnak azok, akik fáradt 
idegeiket, hajszolt szervezetüket szeretnék pihentetni. Gyö-
nyörű környezet, tiszta levegő, napfény, csend, fürdésben 
van részük a nyaralóknak napi négyszeri bőséges étkezés 
mellett. Napi penzió ára 4 50 pengő. Jelentkezéseket elfogad 
a Bethánia-Egylet titkári hivatala Budapest, VIII., Gyulai 
Pál utca 9. 


