
— A veszprémi ref. középiskolás diákok csendes-
napjait március 10-én istentisztelettel kezdték, mely 
alkalommal Körmendi Lajos tábori föleikész szolgált. 
„Nem szégyenleni a Krisztus evangéliumát" Ige alapján. 
Mit vár tőlem a magyar jövő? címmel Bolla Ferenc 
lelkipásztor tartott előadást. Fejes Sándor vallástanár a 
hitvalló ref. ifjút jellemezte. Döbrössy Lajos lelkipásztor 
pedig „hitvalló pogányok és hittagadó keresztyének" 
címen szólt az ifjúsághoz. Március 11-én a diákok igen 
hasznos beszélgetést folytattak a népfőiskolás falusi 
ifjúsággal, a beszélgetés tárgya : mit várunk egymástól ? 
Előadást tartott még Juhász Margit diakonissza testvér, 
Pethe Kálmánné oki. tanítónő és Fejes Sándor a „tiszta 
életről." Bognár István tanár és Tantó István ig. tanító 
„a diák lelki erőforrásairól" szólt. Március 12-én vasár-

nap a diákgyülekezeti munkásságot ismertette Horváth 
János ker. isk. IV. o. tanuló, majd istentiszteleten vett 
részt a diákság. Fejes Sándor vallástanár hirdette az 
Igét. A záróelőadást Pethe Kálmán vallásoktató lelkész 
tartotta. Március 12-én délután a diákifjúság Hajmás-
kérre ment s szép sikerrel előadták Darvas: Szakadék 
c. drámáját. A bevételből a veszprémi népfőiskola és a 
balatonfőkajári árvaház céljaira 100—100 pengőt adtak. 
Állandó adakozásukból összejött összegből eddig 500 j 
pengőt adtak a veszprémi gyülekezet céljaira. 

— A k o m á r o m - é s z a k i református egyház biblia- , 
körei és leányköre szeretetvendégséget rendezett febr. j 
27-én, d. u. 5 órai kezdettel a kollégium (Jókaid-utca j 
22.) nagytermében a következő műsorral: 1. Közének1: j 
160. dicséret. Mennybéli felséges I s t e n . . . (1. verse.) | 
2. Imádkozott Vörös Béla segédlelkész. 3. Sztárai Mi-
hály (1569): Mely igen jó az Úristent d i c s é r n i . . . 
énekelte a gyülekezet Sztárai énekkara Tóth Kálmán árva-
házi lelkész vezetésével. 4. Konkoly Iván tábori lelkész 
beszélt az Ige alapján. Címe: A Pokol. 5. Dr. K o v á j s Lajos: 
Tehozzád szól énekem, én jó magyar népem . . . 3 szó-
lamú énekegyüttes a Leánykörből, vezényelt Vörös Béla 
segédlelkész. - Teafelszolgálás. — 6. Mester, a bősz 
vihar d ü h ö n g . . . Négyszólamú együttesben énekelték: 
Rásky Gizella (szoprán), vitéz Sziklay Istvánné (alt), 
Pathó László (tenor), Galambos Gedeon (basszus). 7. 
Bódás János: A vezér. Szavalta Tóth István tanító. 8. 
Dr. Ecsedy Aladár előadása: A leghatalmasabb meg-
tartó erő. 9. Ti angyalok, Jézus nevét, hatalmát áldjá-
tok . . . énekelte a Sztárai énekkar, vezényelt Tóth Kál-
mán. 10. Közös záróének: Tér j magadhoz drága Sión! 

— A szabadka i református gyülekezetben az 
egyháziadó értesítésekre különböző felszólamlások ér-
keztek a presbitériumhoz. A Magvető legutóbbi száma 
közli az egyik felszólamlást: „Az adókivetést értesítő 
lap útján értesültem az egyház egyre nagyobbodó anyagi 
terheiről. Ebben magam is ki akarom fokozottabban 
venni részemet és ezért megállapított adómat önként 
felemelem 100°/0-kal. Csatoltan küldöm félévre esedékes 
egyházadómat, valamint az árvaház részére 100, a hely-
beli szegényeknek 100 és a Magvető részére 25 P-t ." 

— Nagyö lved i a s s z o n y o k a n ő s z ö v e t s é g i mun-
kában. Kedves látogatói voltak márc. hó 17-én a lévai | 
esperesi hivatalnak. A református nőszövetség nagy-
ölvedi helyi csoportjának lelkes tagjai : Csomor Gézáné, 
Csomor Dánielné, Fazekas Jánosné, Molnár Gyuláné, 
Csernák Eszter és Kiss Eszter hozták be a lévai refor-
mátus árvaház javára általuk gyűjtött szeretetadományt: 
139 kg. lisztet, 700 drb. tojást, 1 kg vajat, 2 kg. zsírt, 
2 kg. szalonnát, 10 kg. lekvárt, 6 kg. babot, 1 kg. 
mákot, 2 kg. füstölt húst és 100 P készpénzt. Elmond- j 
ták, hogy megismerték és megszerették az árvaház j 

evangéliumi munkáját és a ' lévai konferencia hatása 
alatt elhatározták, hogy maguk között gyűjtést rendeznek 
az árvaház munkájának támogatására. Minden családnál 
szívesen fogadták s nem került Nagyölveden egyetlen 
ház sem, ahonnét üres kézzel bocsátották volna el őket. 
Követésre méltó, szép példájuk fényes bizonysága annak, 
hogy a régi református kegyesség és áldozatkészség él 
népünk szívében és ennek irányítása, fejlesztése terén 
szép misszió vár a nőszövetségi munkára. 

— Kiskunhalason januárban háziistentiszteletek kez-
dődtek a szokásos rend szerint a református gyülekezet-
ben. Ebben az esztendőben is hetenként négy háziisten-
tiszteletet tartanak a városnak négy körzetében, előre 
megállapított terv szerint. Hétfőn, szerdán, csütörtökön 
és pénteken benépesül egy-egy ház a város valamelyik 
részén. A házigazda összehívja erre az alkalomra a roko-
nokat, jó szomszédokat és ismerősöket és mikor meg-
érkezik a lelkipásztor, elkezdődik az istentisztelet. Ének-
lés, imádkozás, bibliamagyarázat és hozzá fűződő sok 
megbeszélés után ér véget egy-egy ilyen óra. A részt-
vevők átlagos száma alkalmanként 60—80. 

— Izsák-Gyarmathy Lász ló fővárosi újságíró, 
Izsák Aladár somogyjádi református lelkipásztor, egyház-
kerületi tanácsbíró fia, Svédországi tanulmányútra kapott 
államsegélyt. -

— A csurgó i ref. g i m n á z i u m regőscsoportja 
Szabó Sándor ref. i f júsági helyettes lelkész vezetésével 
rendszeresen látogatja a somogyi ref. gyülekezeteket, 
hogy ifjúsági napok keretében keresse a kapcsolatot a 
falvak ifjúságával. Ezeken az if júsági napokon a h. 
lelkész igehirdetései, közös KIE-összejövetelek és mű-
soros népi est szolgálja a missziói célt. Eddig Bolhást és 
Hedrehelyt látogatták meg,' március 12-én pedig Nagy-
korpádon rendeztek ifjúsági missziói napot. Ezek a ki-
szállások nemcsak a magyar parasztság és a leendő 
értelmiség ifjú képviselői között teremtenek meleg kap-
csolatokat, hanem a csurgói ref. népfőiskolát is nép-
szerűsítik. 

— A dad i gyülekezetben az Ur magához szólí-
totta 74 éves korában, Szűcs Mihály presbitert. A lelki-
pásztor őt betegsége alatt többször meglátogatta ugyan, 
de neki anyagi kérdésekről nem beszélt. Utolsó éjsza-
káját a megboldogult mégis azzal töltötte, hogy mikép-
pen mutathatná meg szeretetét egyháza iránt. Halála 
után lett nyilvánvalóvá, hogy a szegény gyermekek is-
kolai könyveire 500 P-t, Isten dicsőségére pedig 100 
P-t hagyományozott. 

— A szentanta l fa i református ifjúság ezen a 
télen is megrendezte jan. 23-án a szokásos évi műsoros 
összejövetelét. Ez álkalommal előadták Szabó Árpádné, 
lelkész felesége betanításában a »Férjhez megy a bíró 
lánya« c. 4 felvonásos népszínművet. Az est bevétele 
1170 P lett, melyet az ifjúsági otthon rendbehozására és 
felszerelésére fordít az if júság. Január 30-án az i f júság 
meglátogatta a felsődörgicsei szórványgyülekezetet. El-
mentek az ifjak a családokhoz, este pedig ott is előad-
ták a népszínművet. A befolyt 500 P tisztajövedelem 
felét otthagyták az ev. egyház templomának renoválá-
sára. Február 1-én pedig a tagyoni szórványgyüle/-
kezetet látogatták meg. A szórványlátogatás úgy a csa-
ládoknak, mint az if jaknak nagyon kedves délutánt és 
estét szerzett. Ez évben szerzett be if júságunk egy 
asztali-tenisz felszerelést és több fa j t a társasjátékot. 

— Az ajkai gyülekezetben az elmúlt évben ön-
kéntes adakozásokból 3087.77 P gyűlt össze. Ez az 
adomány mintegy egyötödrésznyi összegével meghaladja 


