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Rákoscsabán nagy részvét között hunyt 
el kerecsényi Fodor János nyug. mév. fő
felügyelő, rcsabai ev. egyház örökös tisz- 

' telelbeli egyh. felügyelője. Temetésén a 
rcsabai ev. nőegyleten kívül a helyi Casinó 
s a Pécel-rákoscsaba-isaszegi ev. egyház 
is képviseltette magát.

Iskolaavatás Agfalván. Az ágfalvai 
ev. egyházközség harmadik iskolaházat 
épített két tanteremmel s egy tanítói la
kással, melynek felavatása december 8-án 
folyt le szép ünnep keretében. Az isten
tiszteleten Ziermann Lajos soproni lelkész 
tartotta a szentbeszédet a 24. zsolt. 7—10. 
verse alapján, míg Scholtz Ödön esperes 
Lukács 7, 1 —10 alapján építette fel avató 
beszédét. Az ünnepélyen részt vettek 
az esperesség és gyülekezetek, valamint a 
a közigazgatási és tanügyi hatóságok kép
viselői s mind elismerésüket fejezték ki a 
szép épület praktikus beosztása és szolid 
kivitele felett. Az iskolához, mely a falu 
felett elterülő erdő alján egy nagy kertben 
gyönyörűen fekszik az 5000 P-ért vásárolt 
telket a politikai község adta, a kultusz
kormány 24000 P államsegéllyel és 4000 
P kölcsönnel járult hozza, míg a többi 
kb. 7500 P költséget a hivek fedezik isko- 
laépitesi póladóval. Az avatási ünnepél
lyel kapcsolatban, Grosz Aranka tanítónő 
is beikiattatott hivatalába, kit a vk. minisz
ter nevezett ki az újonnan szervezett ne
gyedik tanítói állásra. Most Agfalvának 3 
ev. iskolaépülete van 5 tanteremmel, há
rom tanítói lakással s 4 tanerővel és így 
az egyházközség nyugodtan s örömmel 
várja a 8 éves tankötelezettség bevezetését.

Gödöllőn a róm. kath. premontrei gim
náziumnak mintegy 80 prot. növendéke 
van, 25 evang. A vallás-oktatást a péceli 
ev. lelkész és a gödöllői ref lelkész látják 
el. Evang. közegyházunk különös sérelme, 
hogy a prot. tanulókat minden reggel mise 
hallgatásra kötelezi az Igazgatóság. Ezúton 
kérünk minden öntudatos evang. és ref. 
szülőt, hogy a mise hallgatás ellen pro- 
testóljariak, sőt kérjek, miszerint ősi ev. 
szokás szerint engedtessék meg, hogy a 
prot. tanulók egy senior vezetese mellett 
könyörgéseket tarthassanak.

Ozdon a Luther-Szövetség női osztálya 
dec. 3 án tartotta számadó közgyűlését, 
miután évi munkáját az egyházi esztendő
vel kezdi és végzi. Az egyesület fennállá
sának második esztendejében szép mun
káról számolhat be: hetenkint két biblia
órája van, rendezett szeretetvendégséget, 
vallásos estélyt, külmissziói előadásokat. 
Tagdíjakból és adományokból 1700 P be
vétele volt, melyet rendszeres szegenygyá- 
molitásra és hitepités céljaira használt föl. 
A választmányi tagok a hívek látogatásá
ban és összeírásában nagy buzgalommal 
segítettek a lelkésznek, a tagsági díjakat 
is ők gyűjtötték be havonkínt.

A váci Lulherszövelség leányköre szé
pen sikerült vallásos estély keretében mu
tatkozott be advent II vasárnapján a gyü
lekezetnek. A lelkész fohásza és megnyitó 
beszéde után Jánosdeák Márton Wininvsz- 
ki Legendáját adta elő hegedűn özv Győry 
Elemérné zongorakísérele mellett. Ezután 
Csorba Gyöngyi a leánykor titkára igen 
sikerült beszédben üdvözölte a megjelen
teket és bemutatta leánytarsnőit akik két 
hangon előadott énekszámaikkal arattak 
tetszést — ep úgy mint Bartos Ágnes sza
valatával és Csorba Alida és Sommer 
Etelka „A könyvek versengése c. párbeszéd 
előadásával. Ugyancsak hálásan fogadta 
és feszült figyelemmel hallgatta a közönség

Dr. Horváth Károly vetített képes előadását 
a „Szentföldről“. Műsor után teázás és 
barátságos beszélgetés mellett még egy kis 
ideig együtt maradtak az egybegyűltek. Az 
estély jövedelme 50 filléres teajegyekből 
140 pengő. — Advent III. vasárnapján tar
tott vallásos estén Dr. Szuchovszky Lajos 
budapesti vallástanár tartott előadást: „Jé
zus szeme" címen. Matkovich Emmike 2 
szép éneket adott elő. Lakatos Erzsiké, 
Paulinyi Julis költeményeket szavaltak. A 
lelkész megnyitó és berekesztő imája illetve 
beszéde keretében.

Nemescsón f. évi december hó 15-én 
vallásos estet tartottak a következő műsor
ral : 1. Közének. 2. Ima. 3. Sok picinyke 
vízcsepp. Énekelte a gyermekkar. 4. Vargha 
Gyuláné : A názárethi Jézus. Szavalta Kom
játhy Gyula. 5. „Fillérek Isten országa szol
gálatában" címmel előadást tartott Geren
csér Zsigmond lelkész. 6. Kapi Gyula: 
Isten a mi oltalmunk. Badics Ádóm igaz
gató-tanító vezetésével. 7. Csengey Gusztáv: 
Gondviselés. Szavalta Kajtár Ida. 8. Fel a 
munkára I Énekelte a gyermekkar. 9 Ima. 
10. Közének. A vallásos est végén offertó- 
rium volt a „Harangszó“ és a gyámintézet 
javára. Befolyt 6.12 P.

A nemeskéri gyülekezet dec. 15-én este 
ádventi vallásos estélyt tartott a templom
ban. A gyülekezet közéneke és a lelkész 
bevezető imája utón a férfikar „Oh miként 
fogadjalak" című ádventi koráit énekelte. 
Majd Mészáros Béla szavalta el Bácsi S .: 
Magyar advent c- költeményét, a gyermek
kar pedig „Kitárom előtted szívem" című 
éneket adta elő. Az előadást „Fillérek az 
Isten országának szolgálatában" c. a helyi 
lelkész tartotta, szépen jellemezve Franke 
Herman Ágost Istentől nyert magasztos 
munkásságát. A lelkész előadása utón a 
férfikar énekelt. Nagy Ilona pedig mélyen 
áterezve egy ádventi verset szavalt el si
kerrel. Ezt követőleg a gyermekkarnak még 
egy hatásos éneke következett s a lelkész 
befejező imája, áldása, a gyülekezet köz
éneke fejeztek be a szépen sikerült estélyt. 
Az utána tartott offertórium 8.34 P-t ered
ményezett templomi lámpa beszerzésre.

A paksi ev. egyházközség dec. 15 én 
este 6 órai kezdettel a templomban Bethlen 
Gábor emlékünnepet tartott a vegyeskar és 
szólóénekek közreműködésével. Utána pe
dig az iskola termeiben 'a Nőegylet műso
ros teaestét tartott. Műsor : 1. Közének. 2. 
Ima. 3. Szólóének (Kiss Józsefne). 7. Ma
gyar advent (Hollendonner M ). 5. Előadás. 
Thüringer Lajos s. lelkész. 6. Quartett. 7. 
Földön járó angyalok. (Schuckert K.) 8. 
Karácsonyi mese. (Hoffmann T ) 9. A nátha. 
Dialog. (Hoffmann Zs.—Pacsolay M.). 10. 
Közének. — A tiszta jövedelmet a Nőegy
let a szegény gyermekek felruházására 
fordítja. Úgy az emlékünnepen, valamint 
a teaestélyen szépszámú közönség vett 
részt, úgy a református, mint a katholikus 
részről.

Ifjúsági napok Ozdon és környékén.
December 7-én és 8-an az ózdi gyüleke
zetben volt Schulek Tibor, a Magyar Ev. 
Keresztyén Diákszövetség evang titkára, 
mint a KIÉ kiküldötte és több alkalommal 
szólott az ifjúsághoz és a gyülekezethez. 
Szombaton este Borsodnádasd gyártelepen 
volt vallásos estély, melyet Schulek elő
adása, szavalat, ének és a lelkész írás- 
magyarázata tett változatossá. Vasárnap 
a délelőtti istentiszteleten az anyagyüleke
zetben is Schulek titkár hirdette az igét, 
délután Bánszállás bányatelepen meleg
hangú, kedves vallásos estélyen szólott a

reménységről, este pedig Ozdon a temp
lomban tartott előadást a vallásos estélyen, 
amelyen az Ifjúsági Luther-Szövetség ének
kara kétszer szerepelt Kochan Arnold 
b-nédasdi gyárimunkós szavalt, Marcsek 
János lelkész pedig írósmagyarázatoi tar
tott. A perselyekbe gyűlt adományok a 
„Magyar Ifjúság" című, a Keresztyen Ifjú
sági Egyesület által kiadott lap céljait 
szolgállak. Ehhez járult még a lelkész 
által ugyanezen a napon két, szórványban 
tartott, istentisztelet perselye is, melyekkel 
együtt a gyűjtött összeg 80 P-t tett ki.

Magyarbóly. Nagy érdeklődés mellett 
tartották meg a Bethlen ünnepélyt az egyik 
novemberi estén német, a másikon ma
gyar nyelven. — Ádventben négy vallásos 
estélyt tartottak, legutóbb dec. 15-én az 
egyiket magyarul, mely alkalommal Vér
tesi Zoltán lelkész imája és irásmagya- 
rézata után, Strony Miklós ny. járásbiró, 
siklósi egyházfelügyelő „Zakkeusról", Wal- 
landt Ágost ny. ezredes, magyarbólyi egy
házfelügyelő, „Kriszlusvárás — Magyar 
édvent“-ről tartottak láthatólag mindene
ket megható értékes előadást. — Az ev. 
énekkar Alekszy tanító vezetésével egy 
szép magyar éneket adtak elő. — Szépen 
szavalt: Póth István és Szarka Aladár. A 
nagyobbik iskolateremben tartott ez esté
lyen kb. 200-an voltak jelen, sokan a fo
lyosóra s az utcára is kiszorultak.

Pécelen bensőséges ünnepség kereté
ben Karácsonykor avatják fel az egyház 
új Orgona-harmóniumát. Minden szerdán 
ádventi vallásos est, melyen Liska Ferenc 
lelkészen kívül közreműködtek még a 
presbytérium és a nőegylet tagjai, a helyi 
prot. dalárda, a ref. lelkész, Fébé diako
nissza testvérek. Evangélikus gyermekek 
szavalatai még meghittebbeké teszik az 
ünnepségeket.

A vadosfai gyülekezethez tartozó ma
gyarkeresztúri leanygyülejtezetben, édvent
3. vasárnapján lélekemelő vallásos est 
volt a következő műsorral : Közének... 88. 
sz. Ima. Mondta Fodor Lajos tanító. Sza
valat. Jézus jön, Horváth Bözsi. Ezrek aj
kán egy szívvel. Karének. Szavalat: Az 
utolsó sor. Szabó Lenke. Előadás: Bojtos 
László lelkész. Szavalat: Jézus nyomdokán. 
Berta Lina. Dicsőség legyen az Istennek. 
Karének Szavalat: Az irgalom. Takács 
Ilonka. Zéróének. Offertórium 10 pengő a 
Nőegylet javára.

Az újmalomsoki gyülekezet december 
8-én vallásos estélyt tartott a következő 
műsorral : 1. Közének. 2. Oltári ima. 3. 
Kapi : 25. zsoltár. Karének. Énekelte az 
ev. nőegylet énekkara. 4. Fillérek az Isten 
országa szolgálatéban c. előadás. Tartotta 
Kovács István ev. lelkész. 5. Feljebb emel
jetek . . . Szólóének. Orgonakísérettel éne
kelte Tömböly I. tanító. 6. Reményik S.: 
Akác-sor ősz utóján. Szavalta Orbán A. 
tanítónő. 7. Mikor én még kicsiny valék. 
Karének. Énekelte az ev. leányegyesület 
énekkara. 8. Reményik S : Egy hymen-hirre. 
Szavalta Tömböly I. tanító. 9. Oltári ima. 
10. Közének.

Vallásos est Kapolcson. Ádvent első 
vasárnapján a templomban nagy közönség 
részvételével vallásos est tartatott. Magyary 
Miklós lelkész, tb. esperes magyarázta az 
Ádvent jelentőségéi, majd a Krisztus vélt- 
ségmunkájáról s Isten ingyen kegyelméből 
a Jézus Krisztusban való élő hit általi 
üdvözülésről beszelt s a biblia tanulmá
nyozásénak áldásos voltéi fejtegette. — 
Közreműködlek : Bándics Piri. Vörös Pál, 
Sándor Ilona, Dobosi Mária, Varga Jolán.


