
ben cselekedtek a hallgatók, amikor összegyűjtöttek 
maguk között 415 pengőt és azt a közelmúltban szápári 
útépítésnél szerencsétlenül járt Szalai Sándor négy apró 
gyermekével magáramaradt özvegyének most felajánlják. 
A 415 pengőt, melyhez a jelenlévő Holitscher Károly v. 
orsz. gyűl. képviselő nyomban 100 P-t adott, dr. Rentz 
István a zirci járás íöszolgabírája szintén megtoldotta 
100 P-vel és szívhez szóló beszéd kíséretében adta át 
a zokogó fiatal özvegynek. A közebédre begyült termé-
szeti adományokból 20 kg. lisztet, 50 tojást, levestésztát 
és 2 kg. cukrot küldtek el az ajkai árvaháznak. 

— A d á k a i K1E hívására Theologiánk Falu-
szemináriumának 6 tagja szállt ki Dákára. Délután az 
iskolában találkoztak az if júsággal . Bibliamagyarázatot 
tartott és imádkozott Kacz Ferenc IV. éves theologus. 
Ugyancsak ő előadást tartott az ifjúsági munka elvi kér-
déseiről, rámutatva e munkának kettős fundamentumára: 
az isten és hazaszeretetre. Nagy Lajos III. éves theo-
logus az if júsági munka gyakorlati részét ismertette. 
Beszélt a magyar szellemi kincsekről és a népi kultúrá-
ról. Előadásának szemléltetéséül Zergi István I. éves 
theologus szavalt, vitéz Kerényi Béla I. éves theologus 
és Köntös Dezső I. év'es theologus népdalokat énekelt, 
Kacz Ferenc népmesét mondott. Csákvári Ferenc III. 
éves theologus magyar népdalokra tanította az if júságot. 
Nagyon jóleső érzéssel tapasztalhattuk főiskolánk ja-
nuári népfőiskolai tanfolyamának vitathatatlan eredmé-
nyét. Dákáról 3 ifjú vett részt a tanfolyamon. Eddig 
nem sikerült a dákai i f júságot egységbe Jömöríteni. Íme 
a Népfőiskola 3 növendéke: a bibliai kovász elegyült a 
dákai i f júságban és rnegkeleszté azt. Délután 5-ig be-
szélgettünk a dákai leány- és fiúifjúsággal. Minden váf-
laszuk bizonvságtevés volt. Szavukból, éneklésükből. és 
összefoglalásukból a bizalom és reménység csendült ki, 
ahogy ezt szívvel-lélekkel énekelték is: »Bizzatok, mert 
Jézus eljön . . . Este 7 órai kezdettel a gyülekezet szá-
mára vallásos-estet tartottunk. Nagv Lajos III. éves 
theologus Kossuth Lajosról tartott tartalmas előadást. 
Kacz Ferenc iV. éves theologus előadás keretében 
egyéni és gyülekezeti életünk égető kérdéseivel foglal-
kozott, hangsúlyozva, hogy egyéni újjászületés nélkül 
nincsen gyülekezeti újjáébredés. A magyar népdalokról 
tartott értékes előadást Csákvári Ferenc III. éves theolo-
gus. Előadását a regöskar népdalok éneklésével szem-
léltette, valamint maga az előadó is énekelt néhány 
szép népdalt. Vitéz Kerényi Béla 1. éves theologus régi 
vallásos énekeket énekelt, Zergi István és Köntös Dezső 
I. éves theologusok vallásos és hazafias költeményeket 

.szavaltak. -

— A hencse i református egyház március 19-én, 
vasárnap körzeti leánykonferenciát rendezett. Az isten-
tiszteleten igét hirdetett Győr Sándor merenyei lelki-
pácztor, körzetgazda. l l 2 \ 2 - k o r a konferencia megnyi-
tása. Megnyitót mondott Németh László lelkipásztor. 
Előadással szolgált a Református Leányszövetség titkára 
Délután igét hirdetett Szombathy István missziói s.-lel-
kész. Bevezető vitaelőadást tartott „Fehér ruha" címen 
Somogyi Irénke hoboli tanítónő. Utána vitaanyag meg-
beszélése, majd énektanulás és játék, vezette Németh 
Lászlóné. Befejező áhítatott tartott Schmidt Ilonka. Hat 
órakor Kodolányi J . : „Földindulás" c. müvét a konfe-
rencia résztvevőinek bemutatta a helyi ifjúság. 

— A bakonyi körzet , — Dudar, Csetény, Csesz-
nek—Bakonyszentkirály, Réde, — ifjúsági konferenciát 
rendezett a következő programmal : 1. Kovács József, 

csetényi lelkipásztor hirdetett Igét Luk. 1 0 : 3 0 — 3 6 . v. 
alapján. 2. Szalóky Béla, helyi lelkipásztor megnyitójá-
ban hangsúlyozta, hogy ma a legfontosabb feladat az 
if júság számára erejének összpontosításával is keresni 
az egyetlen, igazi fundamentumot : Krisztust, ha meg-
akarnak maradni, mint ifjúság és mint nemzet. 3. Utána 
az egyes gyülekezetek ifjúsága bibliai Igével köszöntötte 
a konferenciát. 4. Lamperth Lajos egyhm.-i főjegyző, 
rédei lelkipásztor I. Kor. 3 : 1 1 . v.-re alapozva tartotta 
m e g : „Krisztus az egyedüli fundamentom" címen mély-
hatású előadását. 5. Dr. Madar Zoltán mezőörsi lelki-
pásztor mondott gondolkozásra késztető beszédet : „Vetés 
és aratás címmel. 6. A helyi Leánykör kétszólamú ének-
kara énekelt. 7. Egyik előadás után szavalat volt. (Vörös-
marty Mihály: „A szegény asszony könyve.") 8. Varga 
Kálmán ajkai lelkipásztor „Jézus és a gazdag ifjú" 
címen szólt nagy felkészültséggel. 9. Darányi Lajos 
országos ifjúsági földmíves-titkár előadása. A konferenciát 
délután 1 órakor lezárta a helyi lelkipásztor. A kedve-
zőtlen időjárás ellenére is a konferencián 160-an jelentek 
meg, akiket a gyülekezeti tagok láttak vendégül ebéden. 
A konferenciai teljes perselypénzt, 35 P-t az Órsz. Ref. 
Szeretetszövetség részére küldték el. 

— S z a b o l c s k a Mihály arcképét megfesttette a 
debreceni kistemplomi Egyházrész a debreceni Csoko-
nai-kör támogatásával. Az olajfestményt, mely Dienes 
János festőművész sikerült alkotása, a debreceni kollé-
giumban fogják ünnepélyesen elhelyezni. 

— A dadi református leányok Márta-köre márc 
12-én, vasárnap este nagyon kedves műsorral családias 
szeretetvendégséget rendezett, minden belépődíj nélkül, 
a saját tagjai számára. Erre a gyülekezet ifjúsági köré-
nek tagjait is meghívta.. Ez alkalommal búcsúztattak el 
egy buzgó leányköri tagot, aki férjhez megy. A leány-
bucsuztató beszédet Mikos Lajosné,. a lelkipásztor neje 
tartotta. Elérzékenyült szívvel búcsúztak a leányok a 
szomszéd faluba távozó társuktól. A vőlegény és meny-
asszony megköszönve a szeretetet, meghatva mondották, 
hogy egész életükre elkíséri őket ezen kedves est em-
léke. Az egyfelvonásos színdarab, szavalatok és ének-
számok után vidám és hangos játékkal szórakozott az 
ifjúság. Közben nagy derű és viharos taps közben hall-
gatták a lelkipásztorné által megjelenített egy-egy régi 
jellemképet és mindegyikről kitalálták, hogy az kit áb-
ábrázol. Végül a ielkipásztor szavai zárták be a testi-
lelki táplálékban gazdag estét. 

— Sz ikszay György Keresztyén Tanítások és 
Imádságok c. művének Debrecenben most megjelenő 
kiadását Csernák Béla nagyváradi lelkipásztor rendezte 
sajtó alá, aki a munkájáért felajánlott tiszteletdíját jó-
tékony célra fordította. 

I H I V A T A L O S R E S Z ! 
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Felhívások 
Felhívom az állami elemi iskoláknál az 1943 44. 

tanévben működött lelkipásztor, segédlelkész és tanító('nő) 
óradíjas hitoktatókat, hogy a m, kir. vallás- és köz-


