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ALAPITOTTA:JÓZAN MI
Tud nivalók az egyházi adóról.
adóklveti:sröl az ~rtesitést
még május havában szétküldötte egyházközségünk,
megjegyezve, hogy akinek valami kerde.znivalója volna. az adóval kapcsolatban, június l-tól 13.:: ig minden
szerdán és szombaton délután felVilágosítást nyerhet
a lelkészi irodában akkor jelenlevő adókivetö bizottságtól. Alig egy néhányan éltek ezzel a leheti'iseggel
s fellebbezés ill oly kevés érkezett be, hogy a legderülátóbbak is csodálkoztak rajta. Bizonyara híveink
méltányolták egyhbközségűnknek azt az elhatározasát, hogy _ bár mindennek az ára emelkedett, - az
egyházi adót nem emeli, .- s u gya nakkor láttak, vagy
haJolták talán azt is, hogy aUg egy év alatt olyan befektetéseket eszkőzőttünk, (biharnagybajomi birtok vi·
sárlasa a Szövetség·ut-cal hb ela!!ási aráből, templo~
munk kifestetése, általános megí,jítása, a világítás rej·
tett-fénnyel és hatalmas kovácsolt-vas csillárral va1ő
megoldasa, a templom légterének vcnti1látorral való
szabályozása, villany fütéssel \'aló eUát.ása., uj, nagy
orgona megrendelése, gyülekezet.! terem létesitt>se stb.)
hogy azzal a budapesti unitáriu sság lelki szÜkségletének kielégitését s más feleke1.ctü testvéreink elött
való megbeesültetését hathatósan szolgáltuk.
Szükségesnek tartjuk met;i3, főké ll!len l'\7.ok szá~
mára, akik nem fellebbeztek , hl)!.fY nehány tudnivalót
elmondjunk az 1943 évi all0 Ili v r.té~c l'.j!.
1. Az adót háromh.'!,l bi·wtt~,í.-::
veti ki, abhan
sem al> elnök"ég, scm a lrlkétl'ck ri's'/.t nem v~sznek.
Az adó-kivetésl a KebH Tanác .;;, vég ső fokon l)edi ~ az
egyházköl>ségi kötgyülés blrálja felül és mondja ki
hatirol>atilag. Az egyh;i'l,kö'L s~g i közgyülésnek minden
adófizetij tagja, a közgYŰlésen tárgyalt. kéfflésekhez
tehát mindenki hozZlÍ.s:r.ólh3ot. Ua valaki nem jön cl a
közgyülésre. önmagát fos~tja meg attól a törvényben
biztosított jogától, hogy az egyházkő:lJség ügyeihez s
iGY az 3odó-kivetéshez ls ho:zdsz6Ihasson.
2. A kivetett adó összegénr.k megallapítása ellen
Az 1943 évi egyhá'Zi

•

•

Budapest 1943. Junlus hó
/

fellebbezni lehet. Ezt azonban ti küldött csekken pi·
ros nyomású felvilagositásban már közöttük minden
atyánkfiával.
3. Ad mondotluk, hogy a háborus drágulások ellenére scm emelte egyhlÍ.ZkÖzségünk az adót. Ezzel
szemben az adó összege legtöbb hivünknél ebben az
évben megs magasabb, mint az elmult 1942. évben
volt. Ez látszólag ellentmondás. De esak látszőlag. Az
adó-kivetés ugyanis az adóhivata!től kapott adatok
alapján történik. Ebben az évben is megkaptuk az
adóhivataltol az adatokat s ezeknek megrelelöen igazitotta ki az adókivetö bizottság II fitetendö egyházi
adó összegét. Legtöbb hívünkncl jÖ\'edelt:nl elnelkedési mutatott ki az adohi\'a~aH jelenies. érthető
tehát, hogy II hOl>zá igazitott adokulcs ez évben magasabb egyházi adót mutatott ki. Az is elijforduJ. hogy
a jövedelem nem t'melkedett, az eg."háú ado a'~('Inban
mégis magas abb. F.nnek oka :w, ho~y lU; c~m\llt evekben az évekkel c7.elött mejtállalJitott :l.dotwlcsot nem
:l.lkalma7.tik IlontosalI. viszont !f hi"lottsaf:,"lIal. kötcles~
sége volt _~ épplln az e~yh;\1.!tii'!s(Ó~ nehéz, háborús
helyzete miatt _ az adók.tlc'iut must m;i.. pontosan
alkalmazni, Uíveink fehrilálfositására itt I..özóljük a
még az 1935. évben megaUapítoll . alhikl1lcsot. hogy
maguk is I(lthaggá k: nem emeUül{ ~z lllhit, mert az
adókulcs nem vá ltozott. csak (nedelclöen alkalmaz~
tuk ed a kulcsot az adóh:'v,ltaHól kapott j:ivedelemkimutatáshoL
Egyhbi adó.

':vi jövedelem.
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!<len miluJ e nk i e lött n yi lvá nva hi , ho gy a'f, egyhilköz _
ség n ek a ki a.d ásai. é )lpe n min t m intle n m áI' tes _
tül e te, - sd nté n e m e lkedte k s alok n ak csak '-u::y t u _
d u n k elege t t e nn i, h a a d ójá t m ind e nki pon tosa n m eg_
fi zeti. F igyeljün k a ha n gs úl y ra, m ely al ism e r t uj_
tes ta m e ntumi id e le t e lső sz~vára esi k : "A jök ed vü
adakozót szereti al l s ten"!
,

Minek nevezzelek ?

Petöfi Sándor halhatatlan verse jut eszem- gök e lött. A Sándor név ugyanis az " Alexandbe, amint Kallós Ede " Nevek-napok" cimű ros" görög összetett szóból származik, melyneW
könyvét forgatom. A legtöbb szülő .a mult ro- jelentése annyi " férfiakat oltalmázó" . Fülöp el
mantikus emlékei, családi vonatkozások , vagy is érte céljat, a görögök egyesültek Nagy Sánhallás után" választ nevet gyermekének. Ré- dor vezetése alatt s az akkor 'ismert vilag urágebben okosabbak voltak az emberek. Tudtá~ vá lettek.
•
- amit ma kevesen tudnak - hogy minden
A ke resztények már a második századtól
nevnek jelentése van, s ennek a jelentésnek az kezdve h asználták az Alexander nevet s a kaloalapján választottak nevet gyermekük számára. likus egyháznak tíznél több ilynevű szentje
A névválasztás ugyanis egyúttal célt, óhajt, sőt van. A tíz közül annak a Sándornak a nevenape lkötelezést Ls jelent. A keresztelésben adott ját örökítették meg a keresztény naptárban, aki
névvel figyelmeztetni kivánják a gyermeket ar- 200 körül jeruzsálemi püspök volt s az ottani
ra, hogy a nevében megjelölt eszme megvaló., híres ke resztény könyvtar alapításával ÖrÖkí·sítását várja tőle a szülö. Nyugaton még ma is. tette meg emlékét.
é l ez a szokás, bár kissé átvitt alakban. Egyik
Magyaru l az Alexanderből Sánder, később
amerikai barátom, a magyar irredentizmus fá- Sándur, végül Sándor lett. Va n olyan elmélet
radftatatlan harcosa, dr. Birinyi K. Lajos ne- is, amely szerint a Sándor régi magyar név lelt
vében a K. betű a "Kossuth" rövidítése. Fel- volna, mert a korai latin nyelvü okirataink
vette egyik keresztnevéűl .a Kossuth nevet, Sándor-t írnak, nem pedig Alexander-t.
hogy ezzel is figyelmeztesse magát élete minNézzünk azonban néhány más nevet is. Pelden per cében fogadalmára, hogy csak magyar
fajáért és a magyar igazságért fog élni. Jerome dául: Jánost. Magyaru l egészen természetesnek
K. Jerome, aj hires angol humorista, n evében hangzik, pedig minden más nyelv is ismeri.
a K. betü viszont "Klapka" rövidítése. A sza- Jean , John, J ohann, Hans vagy Iván a neve J ábadságharc után ugyanis Kapka Angliában ta- nosnak a különböző nyelvekben. Eredete héber,
lált védelemre és meleg fogadtatásra s & humo- így hangzott: "J oh anan", s annyit jelentett,
rista atyja annyira megkedvelte, hogy fiának hogy: " Isten kegyelmes". Keresztelő János,
egyik keresztnevéül választotta, figyelmeztet ~ majd a legkedvesebb tanítvány neve után a kevén őt ezzel is a magyarok iránti baratság kö- resztényeknek kedvelt keresztnevévé lett. Lassanként minden nemzetben otthonossá vált ez
telességére.
'
Kallós " Nevek-napok" című könyve ma- a név, úgy hogy általános fogalmú jellegzetesgyar nyelven most! foglalja össze a nálunk hasz- sl-geket is vele jelöltek. Ismeretes magyar ul a~
ná.~ato~ ~eres.ztnevek szószerinti jelentését, a név "olcsó János", "magyar János" vagy a híres tré~
sz,!letes~t, vlSzo~tagságait a történelem folya ... fás mondás "én is János, te is János, a bíró is
man, s Ismertett azokat a nevezetesebb törté- János". Az angoloknál ,',John Bull" (Bika Jánelmi szereplöket is, akik egy-egy nevet a név nos), az angol nép robusztus erejű, lassú T?o~
m;ghatárczta fogalom -szellemében viseltek. gású, köpcösen nyárspolgári je llegzetessegev
domboritja ki.
Lassunk csak néhány példát.
Péter. "Te kőszikla vagy, és erre. a kőszik
. . Ha képmutató vornék, most valamelyik ma
lára fogom építeni egyházamat. " (Mt. XVl. 18.)
lS el ő hires ember nevév€'l kezdeném. Megvallom a.~onban, .~ogy a könyvet felnyitva, minde .... Simonnak, a capernaumi halásznak mondta Jénekelott a saJat keresztnevemet k'erestem meg zus e szavakat, s ettől kezdve Simont igy . nebenne. Az v.esse ezért reám az első követ aki vezték az emberek: "Simon Kéfás", azaz Simon
nem ha~onlók~ppen cselekednék. (Kívételek , a a Kőszikla. Minthogy azonban Jézus és tanítvá1 ~-24. eves fiatalok, akik a saját nevük helyett nyai arámi nyelven beszéltek, a görög nyelv ü
~~zonya:.a :-:alaki Más, sőt MAS nevét keresnék uj testamentum lefordította a Kéfás szót görökl .. legeloszo~.) Tehát: Sándor. A név 356-b~m gül Petrosz-ra. Petrosz ugyanis azt jelenti göszuletelt KriSztus előtt. Fülöp makedon király rögül: kö (lásd petrole um = kőo l aj).
t(> l'emlelt~, .. h~gy ~iát a késöbbi Nagy Sándort.,
Piroska. A legrégibb magyar Piroska Szent
ezzel a gorogos nevvel kedveltté tegye a görö- László királyunk egyik leányának volt a neve.
64
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Akkori belyesírással Pirisk-nek vagy Piris~á~
nak írták. Hogy ez a név magyar szár~azasu
lehetett, mutatja az a tény, hog?, ez a Pl~·o.ska,
aki II. Janos görög császár.íelesege lett, BIzancban nem tudott boldogulm ezzel a szokatlan
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Konfirmáció

volt ebben az o" v ben IS
' a'ldozo'
csu or o o,: ?' ,~oháry-utcai templomunkban
Hossz~s cloke.szltes. után negyven ifju tett bi:
~ltelvemk ismeretéröl és hitének
névvel, s fel kellett, h?gy v.egye. az Irén nevet z~n!"s~~ot
el eJerol. Az unnepet megelőzö napon lázas'
(ami viszont görögül bekes~eget Jelen~) s e,nnek kezettel díszitették fel templomunk t "f~g;te
""'
lb'
a l Jamk
ellenére is őt nem neveztek sem P,roskanak, es
vIragga
..
?n~o~ták. el a szószéket és a padosem Irénnek, hanem Xené-nek, vagyis Idelk a~. ~!Z:Sánelodkeszltest ,.es a konii rmálást Szentgennek.
vanyt
or vezeto
lelkész végezte . Az unne'"
él
k'k'
.
Magdolna. ,Eredete Magdala ~alászfalu al p ye~ l erdezes alkalmával mindannyian biGenezáreti-tó mellett. Magda lénusz vagy Mag- z?nysagot tettek arról, hogy egyházunk k' _
daléna egyszerüen azt jelentette, hogy az illető seg~ ~s m~.den körülmények között hí~:n
férfiú vagy nő Magdalából származik.
mega~,lo ta~]al .. lesz.n~k.
~zent- I vanyi Sándor
Margit. Kedveskedő elnevezés ógörög nyel- vezeto lelk~sz unn~pl beszede mélyen megható
ven. A "Margaron" szóból származik, ami any- volt, valammt felejthetetlenek az ifjak első úrnyit jelent, mint gyöngy. A görög apa így kiált- vacsoravétele alkalmával mondott buzdító szahatott fel: Margaris! Margarito! Ennek latino- vai is. Nagyszerü élmény volt mindannyiunk
sítása a Margarita, s ebből lett aMargaréta, :zámára ~onfirmál? ifjaink szép kétszólamú
eneke, mIt Nagy Sandor énekvezér aíia tanitott
Margit.
Mária. Jézus édesanyjának a nevéből szár- b~. Az úrvaCsora vétele alatt gyulladtak ki a
mazik, amely eredetileg Mirjam, a görög for-o CSIllár napfénycsövei és meleg nappali fényt
árasztottak a hitükben tnegerösitett negyvenkét
dításban Mariam volt.
Gizella. Eredete germán. A németek Gisl, ifjúra. Hitük erejéről és tudásukr6l bizonysáaz angolok Gisel szavából származik, ami ere- got tettek: Agoston Ferenc, Agoston János,
detileg hadifoglyot jelentett. A mai német nyelv Agoston Zoárd, Andras Zsuzsánna (ravai), Argyó Róza (szentábrahámi), Bede-Fazekas Zsolt,
Geisel-je túszt jelent.
Csak ízelítőt adhattunk ebből a 384 oldalas Bedő . Sándor (kiskedei), Benedek Irma, Berde
Béla, ifj. Csucsy József, Datibor Marianna, Fükitünő könyvből, mely dr. Vajna és Bokor kiadásában jelent meg, s amelynek ismertetésével, löp Julianna, GaUisz Izolda, Gaspár Anna, Gas·
azt hisszük, jó szolgálatot tettünk olvasóink- par Ilona, Gmehling Éva, Hegyi László, Jákób
nak. Jó tudni, hogy melyik keresztnév mit je- Eliza (szentábrahámi), Kalányos Margit (szentlent és hogy kik viselték már előttünk. Vegye ábrahámi) , Kende Éva, Kende Péter, Kerekes
meg ezt a könyvet mindenki, akit érdekel, hogy Gizella, Kiss Marta, Kovács Gyula, Lőrincz
keresztneve mit jelent. Ugyan kit ne érdekelne ... Anna (homoródkeményfalvi) , Lőrincz Miklós,
Markos Etelka (jánosfalvi), Mazló Judit, Mohay
Sz.!. S.
Eszter (szentendrei), Nándori Béla, Nándori Mária, Patakfalvy Zoltán, Poké Lajos, SzavtLtz
Stella, Tagheber Juliánna, Tamasy Róza, TanFRONTON U .:v O KATO NÁ IN K t á b o r i p ostaS1.áczos Lajos (fiátfalvi), Tóth Erzsébet, Tury Ida,
m á t k érj ük lelkészi hi va t a l unkka l közölni, hogy egyTury Mária, Vadady Agnes és Vadady Veronika.
h ázközség ün k idege n ben lévö t agjaina k üd vözle t ü nket
A konfirmáció alkalmával imát mondottak:
elküldhessük. Le lkésze ink m á r eddi g is t öbb, jelenleg
hazi nktól távoll evő, k a ton a i szo lgála tot te ljesitö a n á- Márkos Etelka, Kende Éva és TagHeber JuHanna. Az ifjak nevében az úrvacsorát felveenval t a rta nak fe nn lev eleds fo r m ájá b a n összekötte t ést.
~ . hozzán k ér keze tt t a b ori la ilokboi az tü ni k k i, hogy dők készségéről Gmehling Éva tett bizonyságot,
o r~mme l vesznek
k a to n a i szolgála tot t e ljesítö aria i majd Vadady Veronika fordult Kelemen Béla
egyházközségi gondnokhoz és mindannyiuk neminden levelet , amit h ozzájuk küldün k. A m e nnyiben
lauu nk ol va sOIna,
-. k v agy unitár ius vallású ism e f öseikvében kérte, hogy fogadja az egyházközség
ne k fronton
képviseletében és nevében szeretettel a hitük·· _ lév-o b ozz, tarlOzójll k va n , úgy t á b o r i szam u kd k ozlll!!. u tá n \ II lk eSzemk
'"
"l'
sor al, kk al felke r esik öke t . ben megerősitett ifjú egyháztagokat. Kelemen
.. In e n eZlrlin)'- k"
Béla gondnok meleg szavakkal buz~.íto~ta az
k '"'
u ozlést az "Unitá fills t ftes itő" sZll resz os ge eim ére (Koh li
,
ifjakat és köszöntötte őket az egyházkozseg ne~
A ' "b .
ry - u ea 4.) ké r ü nk k ülden i.
a Of! Ilostasulm te lefo
vében. Délután a konfirmálta k új gyülekezett
317-529).
non is bejele n t h e t(i (telefo n :
termünkben gyültek össze s kedves műsor keretében szórakoztatták a szülőket és az ott megCSEKKEN ts P OSTA
jelenteket. Lapunk részérő l is atyafiságos, ~~e
fize1ésekn él ké '''k b "
.lJT ALV ÁN YON töfFmö b efJ U e I zető a t yá kr ' .•
'
re ndelte tését A r . '
n la l , ho gy a z összeg retetteJ üdvözöljük a konfirmáltakat s remelJ~k,
e ad o m agin kü'\_m
- u. rO- hogy a jövőben több alkalommal is egy~e~y~l
valba r .. "
.... e- nYC '.,
I elm
n elt llntetn i sziveskedj enek
kÖ\'elkezttb
li
' ne hogy - rélreértés nek, hogy hitüket és az összetartást ~.ro~ltsek.
h :i~kö1Sé . en - t vesen kün yveljük el azokat. EgyÚgy a konfil'máltakra, mint kedves SZulelkre a
. . kÜnk c!lekksdmlaszám a 30.40Q,
mi egy Istenünk áldását kérjük.
.. t" t"k"
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A székelykeresduri unitárius br. Orbán Balázs glmnazlum
másfélévszázados jubileuma.
Országraszóló ünneI:'sége~. ~eretében ül,te
meg a szekelykeresztun Umtanus B:" I?rban
Balázs Gimnázium fennállásanak 150-lk l evfordulóját. Erre az ünnepség:r~ i~esereglette~ az
ország egész területéről az mtezet volt ,novendékei.
.
..
'k
Június 4-én az egesz kis szekely varas a
ünnepi köntösbe öltözött. Keresztúr sz~kelyei

feldíszítették és (ellobogózták házaikat es fel~
kezeti különbség nélkül lelkes szeretettel. ke""!

szültek az unitáriusok ősz püspökének,

JO~aln

Miklósnak fogadtatására , aki Udvarhely varmegyei vizitációs körútjáról érkezett Keresztúr
ünnepére. Már a járá,s h~tárában.'. N.~~g~lo~
falván díszes küldöttseg varta a puspokot es kíséretét. A község székelysége ünnepi díszbe öltözve• élén a református lelkipásztorral~ meleg
ünneplésben részesítette a testvéregyház püspökét. A járás nevében pedig meleg szavakkal
köszöntötte dr. ,Kósa Béla föszolgabiró Józan
püspököt. Az unitáríus egyházkör és a főgim
nazium nevében dr. Mennyhárt Dénes szolgabíró-köri felügyelő-gondnok tolmácsolta az unitál'ius hivek szeretetét, majd dr. Szolga Ferenc
lb. igazgató, az or,szág legidősebb szolgálatban
lévő tanára megható szavakkal köszöntötte a fögimnázium ünnepségeire érkező főpásztort.
A székelykeresztúri állomáson a püspököt
a teljes létszámban megjelenő köri papság élén
Utő Lajos esperes üdvözölte. A városka főterén
hatalmas díszkapu fogadta a püspököt, melynél
Jakab János községi bíró (ny. járásbíró) a község képviselötestületének élén mondotta el üd...;
vözletét. Innen az új köntösbe öltözött jubiláló
gimnázium elé vonult a menet, abol szintén hatalmas díszkapu volt fe lállítva. Itt Ű>tó Lajos
esperes é$ dr. Lőrincú István törvényszéki bíró
az intézet felügyelö gondnoka üdvözölték a fő
pásztort az egynázkör és az intézet nevében.
A tulajdonképpeni jubiláris ünnepségek
sora június 5-em, szombaton vette kezdetét a
l? , éves. éret!Ségi talé.lkozóikat ünneplő véndlakok ls.tentls~teletével, melyen Szolga Ferenc
budapesti vallastanitó lelkész imádkozott és
Lukácsi Mózes székelyszentmiklósi lelkész. mondott egyházi beszédet. Istentisztelet után a lelkészi irodán fogadta püspök úr az üdvözlésére
~egjelent hivatalos egyházi és világi küldöttsegek tisztelgö látogatását.
I?élutá.? őt ?rai kezdettel az intézet nagyter~~b~n un~epl véndiákest vette kezdetét.
Udvozlo beszedet KiU;éni Imre igazgató intézett a. véndiákokhoz.
. A:- igazgató üdvözlö beszéde után a gimnázl~m enekkara Kodály: "Székely keserves" c.
k~rusál adta elő Péterffy GyuLa zenetanár, a
kiváló karmester vezetésével. Ezután "Nagy
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Samu VIII. osztályos tanuló köszöntötte a véndiákokat a mostani tanulóifjúság nevében. Az
ifjúság üdvözletére dr. Mester ' Mi.klós országgyűlési képv i selő-véndiák
valaszolt hatalmas
beszédben, melyben rámutatott arra, hogy mit
jelentett ez az izzig-vérig magyar népi gimnázium a Székely nép életében.
Mester Miktós hatalmas beszéde után P.
Szentmártoni Éva, a kolozsvári Nemzeti Színház tagja énekelt. Kultúrált hangja, tökéletes
~löadó müvészete magával
ragadta a közönséget.
Molnár Sándor m. kir. honvédörnagy, a
magyar katonai irók körének tagja-véndiák
adott elő verseibőr
P. Szentmártoni Kálmánné játszott azután
szebbnél-szebb magyar nótákat zongorán, melyet a közönség hálás tapssal honorált.
Majd GyaUay Pap Domokos a neves erdélyi
irónk-véndiák olvasta fel két kereszturi diákemlékeiböl merített ragyogó elbeszélését.
Ismét a gimnázium énekkara énekelte Bárdos: "A csitári hegyek alatt" c. kórusát. Ezután
Izsák Domokos, a már híres székely költö adta
elő nehány költeményét.
A június 6-iki ünnepségek rendjét az 0 1'szágzaszló megkoszorúzása vezette be, ahol a
véndiákok nevében dr. Ktss Eek egyházi fő
jegyző mondott beszédet. lnnen a templomba
vonult az ünneplő közönség istentiszteletre,
ahol Pál Dénes siménfalvi lelkész, felsőházi tag
imádkozott és dr. Csiki Gábor esperes, kormányfőtanácsos
véndiák
mondott egyházit
beszédet. A templomi istentisztelettel párhuzamosan szabadtéri istentisztelet is volt, melyen
dr. Kovács Lajos és Simén Dániel teológiai tanárok végeztek szolgálatot.
Az stentiszteletek után kerü lt sor a tulajdonképpeni emlékünnepélyre és ~~ze.l k?~cso~
latosan az 1914-ben elmar adt UJ gllnnaZlUmi
épület felavatására.
A gimnázium hatalmas udvarat zsúf?lásig
megtöltötte az ünneplő köz~~ég, ,hol a Hls~ek
egy elmondása után a gnmazlUm enekkara enekelte a Székelyhimnuszt, Péterffy Gyula zenetanár vezetése mellett, majd dr. Gelei Józse!
egyházunk főgondnoka nyitotta meg hata~as
beszéddel az ünnepi közgyülést. Megint a gimnázium énekkara énekelt Berzsen.yi-Kodály:
"Magyarokhoz" címü kánonját. Péter Lajos tb.
igazgató ismertette a gimnázium történetét,
melynek nyomán felelevenedett 150 év küzdelmének, hősiességének és munkájának dicsősé
ges epósza. A gimnáz ium k6rusának újabb
énekszáma után az ősz főpásztor lépett a szó
noki emelvényre, hogya 150 éves gimnáziumo~
megáldja és az új épületet felavassa. ToroczkO'
4

slIemét idezte és toroczk6i származású Lázár

I!~ván püspökünk szellemét, ..aki .. l~O évvel e~
, - u a székely kultúra e gyonyoru

csarnokA t

Gyermeknyaraltatás.
.E~ y házközségün~ vezetösége a nehéz élel-

'! ~tet.te é's boldognak nevezte, magát, hogi mezcsl

~ásfélszázad annyi k~zdelmc ut~n most Ö, a~

egykori toroczk6i lelkesz áld.~at.~a ~eg ez~ a
drága székely intézetet. A p,;,spok ur ~~z~.~e
és áldó imája után, az általa Irt alkalmi adaJat
Elekes Emőd gimn. tanuló adta elö hatalmas
' ikerrej Ezt a gyönyörű ódát Péterfty Gyula
:cneLanár meg is zenésítette és székelydiák
kórusával elő is adatta.
Ezután a gimnázium díszzászlójának felavatására került SOf, melyet a ke!es~turi nök
áldozatkészsége ajándékozott az mtezetnek. A
zászlót gyönyörű beszédben Vtő Lajos esperes
áldotta meg és Ugron Zoltánné adta át a gimnáziumnak megható beszéd kíséretében, amiért
Kitlyén~ Imre igazgató ~on?ott köszönetet.,
Gyulai Ferenc gimn. tanulo ~lke.,:es. szavalata
után következtek a hivatalos udvozlesek, melynek során elsőnek a vármegye főispánja, ~r~

-

Sebessy Akos ~ Vall~s- .~s.. Közo~ta~~ügyi. ~
nisztérium neveben udvozolte a Jubllallo mtezetett. Utána az Unitárius egyház Képviselő
Tanácsa és a Teológia nevében dr. Abrudbányai János dékán, a kolozs~ári . test.vér?imnázium nevében P. Szentmar tom Kalman tb.
igazgató, a Tankerületi főigazgatóság nevében
dr. Rózsa József tankerületi kir. főigazgató;
Udvarhely vármegye nevében dr. SzentkiráLyi
Kálmán, a vármegye alispánja beszélt; Keresztur járás nevében dr. Kósa Béla főszolga
biró; Székelykeresztur közönsége nevében Demeter Andor főjegyző tolmácsolták az intézetnek jókívánságaikat. Az Erdélyi Párt nevében
a jelenlevő dr. Mikó Imre és Váró György országgyűlési képv~elök élén NyiTÓ József író,
országgyűlési képviselő üdvözölte a jubiláló
iskolát. Végül dr. Szathmáry Lajos, az' Emke
ügyvezető · elnöke jelentkezett szólásra és tettekben megnyilvánuló áldozatos szellemről tartott üdvözlő beszédet és hatalmas összegű alapítvány leveleket nyujlátt át a gimnázium elől
járóságának, Összesen mintegy 11 ezer pengő
értékben és 50 drb. könyvadománybanl Az
Emke itt is bizonyságot tett áldozatos és nagyszerű szellemérőL
Pataki TiboT államtitkár
szintén nagyobb könyv adomány t küldött a jubilálló intézetnek szerencsekívánatat kiséretében.
.A ~zámos nagyszerű üdvözlésre dr. Lóúnczi
Is.tvan ISkolai felügyelő-gondnok, törvénysúki
biró válaszolt megható, hatalmas beszédben.
A gyönyörü jubiláris ünnepség dr. Gelei
Józ~ef e~yetemi. ta~ár-egyházi fögondnok meghato záro szaval után a Szózattal ért véget és
az áhitat érzésével távozott mindenki a székely élniakarásnak, tudásnak és szellemnek erről a gyönyörű, magasztos ünnepéről.
v. Szolga Ferenc leIkész-vÉ:ndiák.

h~l?,zet

elle:nere is elhatarozta, hogy a
magyar~ul1 ".Szent?-br.ahámi pihenö"-ben iskolá~ ~el meke~nk reszere nyaraltatást rendez.
B.ar 1gen nehe~ az ügy megoldasa, mégis szüksegesnek .látsZlk, hog;y az arra rászoruló gyerme~~ket Jobb ~evegol"e vigyük. Előkészü l eteket
tettu~ egyes elelmiszerjegyek bevá ltása iránt
v.~lammt a kerthelyi~éget terményekkel ültet~
tuk be, hogy ezzel lS segítsünk az ellátáson.
Sajnos azonban az idöjárás következtében csaknem minden ~lfag~ott, s így. úja kkal kellett pótolnunk a mar szepen megmdult kerti terményeket. Erre és arra is .tekintettel, hogya bevetett terület terményei nem elegendők az egész
nyaralási idöszakra, Nőszövetségűnk ezúton kéri
atyánkfiait, hogy nélkülözhetö élelmiszereikkel
siessenek a jószándék megvalósításához. Kérünk
és elfogadunk bárminémű élelmiszert (természetesen nem romlandót) pl. lekvárt, cukrot, zsírt,
babot, borsót stb. Az erre a célra adott pénzbeli segítsége t is szívesen vesszük, hiszen költségvetésileg előirányzott összegünk az emelkedett 'árak miatt igen szűk korlátok közé szoritja
sza.ndékunkat.
Mintegy húsz-huszonöt gyermek nyaraltatásá ra gondoltunk s tekintettel erre a kényszer ű kis létszámra, arra kérjük atyánkIiait,
hogy csak a va lóban arra raszorultak nyaraltatását kérelmezzék. Az elmult években ugyanis
szívesen vittünk el mindenkit, hiszen az unitárius környezetben való nyaralásnak nagy nevelő
eredményeit láttuk ezzel is biztosítottnak. Most
azonban elsősorban gyenge szervezetű és hiányosan táplált gyermekeink nyaraItatását is
csak igen nehezen tudjuk biztositani. Mindennemű részletes felvi lágositással az egyházközség lelkészi hivatala szolgál (Koháry-u. 2-4.),
kérjük, hogy ezen a eimen érdeklődjenek. Az
egyházközség telefonszáma: 317-:-529. Az adományok is erre a címre juttathatok el. Am:nynyiben pénzbeli adományt szándékoznak atyankfiai beküldeni erre a célra, úgy csekken vagy
postautalványon beküldött adományaik rende.~
tetését "Gyermeknyaraltatas" szóval ok.vet~en~1
feltüntetni szíveskedjenek, nehogy felreertes
következtében tévesen könyveltessenek el az
öss<l:egek.
.
.. f t
Az iskolás gyermekek nyaraltatasa .. lran.
kéreimeket június hó 25-ig kérjük bekuld~nl,
mert később érkezett kéréseket nem vehetunk
figyelembe.
A nyaralni szándékozók magukkal ke~,
hogy hozzanak 1. a nyaralás idejére vo~atkoz~
összes élelmiszerjegyeket, melyek a. fe.lve.tel al
kalmáva l azonnal leadandók a lelkeszl ~Ivata~
ban , 2. ruházatot: két rend tiszta Cehernell"!u ,
zsebkendők, hálóing vagy pizsa ma , egy haszn~~t
viselöruha és egy másik váltól'uha , okvetlenul
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hozzanak magukka l egy meleg felsőkabáto t, na pozóruháf és fürdőtri kót, egy pár c i pőt (tornacipővei jól meg lehet kimélni a .. 1~.bb~li,9, 3.
tisztá lkodó eszközöket: szappan, torulkozo, fogkefe, fogkrém, fogmosópo há r , !éSű,. c!pőkefé~
cipőkré m , 4. ágy nem űt: egy kiS feJparna, ket
l epedő, egy ta karó.

Hirek.
A KORMÁNYZÓ ÚR 75. születésnapján jun.
18-án, pénteken d. e . 9 órakor a Koháry-utcai
templomban istentiszteletet tartunk, melyre hí ·
veinlc: szives figy e lm ét felhivjuk.
RADIÓ KÖZVETITETTE istentiszteletünket június
hó 20-an deleJött 9 őra lto r It Ko háry- utcai templomból.
A szolgálatot Szent-Ivá nyi S:indor vezetöIeikész végezte. Orgonázott Nagy Sa ndor kantor.
Polgardiban junius 6-án tartottuk meg a vallásvizsgákat. Az egyházkör képviseletében a K öri Nevelesügyi Bizottság megbízásából Kereki Gábor szék esfőváros i vallastan!tó lelkész afia,köri nevelésügyi b izottsági tag veU részt.
2reltség izend ő

növendékeink ünnepélyes valhisvizsgája a Koháry-utcai templomban május végén
megtör tént. A vallástanító
bizottság
j elenlétében,
Szen t-Iványi Sandor vezető lelké!öz el nöklete mellett
adtak számot az eltöltött nyolc iskolai év alatt szerzett tudásukról. Lapunk részéről is örömmel köszöntjük a maturáltakat: Dalibor Marianne, Mosony~ MariDnne, Koncz ~va, vitéz Lázár L ászló, ifj. Fodor Béla,
ifj. Nagy J ános, Nagy Miklós és Török Tamás afiait.
H isszük, hogy a mi
egy Istenünk vezetése mellett
ne mzetünk és egyházunk igaz hivei maradnak. Gratulálu nk!
Az iskolai év vég'et ért. A vall áslan ítási csopor tok
növendékei vizsgázlak a vallástanból. A vizsgákon a
Duna-Tiszamenti Egyházkör nevelésügyi b izottságának
t agjai jelenlétében adtak a növendékek feleletet. Igen
sok helyén a sz.ülők is megjelentek. Örvendetes látni,
hogy a szülők érdeklődnek gyermekeik vallásos nevelése i ránt. Bár a' vallásvizsgákat későbbi időpontra
tüzlük ki s azokat a felsőbb rendelkezés következtében kellett korábbi időpontban megt artani, fuéglS
mi ndenü tt elvégeztük a tana nyagoL
Miskolcon az evangélikus templomban jún . 20-fm
d. e. I I órakor úrvaesor aosztással egybekapcsolt ~s
ten tisz teletet tart Ferenc József lelkész.
_ ~L~~ lZETE:S I FELHI vAS. Az Uni tá rius trtesítö
el orlze~o~t arra kérj ük, hogy a la p el ő fi zetési díját ,
m~ ly eVI 5..-- pengo, kiadóhivatalunkhoz beküldeni
sZlveskedjenek. Az elöfizetésl tHj a l. a lelkészi hivatal _
ban (KabárY- utca 4.) szemelyesen. vagy postau tal vá_
nyon és u egyh~hkö:r.seg csekkjén fize thetök b
Amenn yiben csekken, vagy posta utalvá nyon törté .~
a ber~~etél:;, ugy kérjük feltűntetni azokon . hogy II. k~ll_
döU GSSleR: a'Z Unitá rius I:rtesito elon ·l etési di ja.
68
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Nöszövetségi hirek.
Az Unitárius NŐs7.ővetseg 1942 október 12-i ün.
nepségén vitéz dr. Nyil'edy Gézáné elnök felhi,vá~t
intézett az unitárius közönséghez a Sárbogárdon letesitendő
le,inynépfői skola
érdekében. Kérésére az
a l<ibbi szíves adomá nyok érkeztek n Nőszövetséghez:
Özv. Gyar mathy Mózesné adománya: l drb. nagy
ebédlőkredene márvány lappal, l drb. nagy
ebédlő
asztal 4 betéttel, 6 drb. támlás szék, 6 drb. szék, l
drb. márványlapos tükrös mosdó, l drb. könyvállvr.ny,
19 drb. könyv, 1 drb. perzsaszövő- szék.
Vitéz L ázár J ános adománya: l drb. ruhás szekrény.
'
Dr. vitéz Nyiredy Gézáné: l drb. ebédlőasztal, l
drb. konyha kredenc, l drb. konyhaasztal, 1 drb.
konyha szék.
Özv. Kálnoki K is Jenőné: l drb. párna két huzaltal, 1 drb. kender al sól epedő, 1 kender szal m azsák.
Firtosvál'alya, Jánosfalva, Bordos, Székelymihál y
és környéke, Székelykeresztur, Város[alva, ,V argya .~
községekböl szötemények:
,
44 drb. törölköző, 25 drb. konyha törlő, 8 drb. lepedő, 17 drb .. szalmazsák, 7 drb. parna huzattal, 5
drb. párnahuzat, l drb. tálas terítő.
Özv. Boross Arpfldné: I drb. terítő, 2 drb. tányér.
Amidőn
fenti adományokat hálás köszönettel
nyugtázzuk, saj nálattal jelentjüle, hogya háborús nehézségek. főké ppen élelmezési hiányOk miatt ez év
ben a fenti népfőiskola nem kezdődhetett meg.
K álnoki Kis Jenőne.
A Magya r P rotes tá n s Nők O rszagas Szövetséxe
májUS 28-án előadóestC!t rendezett, melynek keretében
- illusztr is protestánl> előadók sorában - Szent -Iványi
S;·mdor, egyházközségünk vezetöIelkésze "Remén ységünk a gyer;nek" címen előadást tartott. Az előadó
esten igen szep számú közönség vett részt.
A2:" Jra tmíssziób an b ibliák, énekes- és imakönyvek,
egyháztörténelmi, h Hta ni kö nyvek, valamint jeles unitáriusok éleü·aj7.ái beszerezhelö!c Az Iratmisszió m inden vasárnap lO órakor nyitva van. H elyisége a K ohary- utca 4. sz. székházban van az I. emeleten
(jobb lépcső).
Pünkösd ünnepén mindkét napo n dél előtt 9 és I I
órakor úrvacso raosztással egybekötött istentiszteletet
tartottunk a Koháry-utcai templomban. A szolgálatot
Szent-Iványi Sándor vezető lelkész és Barabás István
lelkész felváltva végezték.
Pünkösd ünnepén Fe l sőg a ll a n a református templomban, a nagyobbára bányamunkásokból álló szórványegyházközl>égben urvaesoraosztással egYbekötött
istentiszteletet tar tottunk. A szolgálatot K ereki Gábor
vallástanItó lelkész végezte.
Dr. Gá l E rnő felsőgallai aluminium gyári fel ügyelő atyánkfiát főfelügy eMve nevezték kl. Ebből az
alkalomból szeretettel köszöntjük s további munkájára, valami nt a maga és csa lfldja életére lsten áldását kérjük.

Dr. v. S7.lnte János minls7.teri tan"-csos, a Magyar
Kir{,lyl All"mvast'ttak elnöke állandó helyettesének, a
szerctr;\lva-Déd;\j vasútvo na l megépité~<-nél ki!ejlet~
értékes munkássága elismeréseül a Kormanyzó Úr a
Magyar f.:rdemrend középkeresztjét adományozta. A
magas kitüntetés alkahnából szeretettel gra tutalul)k s
a maga és csalildja életére a mi egy Istenünk gazdag áldását kérjük.
Hihalmi narmos Arllad felsőgallai bimyafófelügyelö a tyánkfiát \ bányaigazgatóvá nevezték ki. A
maga és a családja eletere és további munkásságára
Isten á ldását kérjük.

,

Dr. Kozma J e nő egyházközségi gondnok atyankfia
betegségéből felgyógyult. Egyházközségünk és lapunk
nevében szeretettel köszöntjük ebből az alkalomból s
életére a mi egy Istenünk jóságos
a maga és családja
,
áldását kérjük.
Gyarmatby Is tva n és dr, Gyarmathy Las'lló afiai
megnevezni. a belügyminiszteriumban igazoltá.k az als6boldogasszonyfalvi elönevüket és a szckely lóföi rang
h3sználatára való jogul",t.
Arkosi Nagy Gyula itlAV ellenőr
Csifó - Nagy
L ászló egyházi titkár alia testvére Kolozsváron elhunyt. Isten adjon az clköttözöttnek békés nyugalmat,
. egyházi titkár afiának pedig vigasztalást.

Vitéz Gidó Béla presbiter afia szerkesztette
"Tettek - tervek" címen a Kállai kormány féllesz·
t endös munkássága és politikájáról szóló beszámolót. Gidó miniszterelnökségi sajtóelöadó atyánk·
fiát ez alkalommal is SZeretettel köszöntjük.
ld. G yő rfy Istvá n ny. igazgató, énekvezér, egyházi
tanacsos afia, Cyörfy István keblitanácsos aHa édesap ja. Székelyudvarhelyen e lh unyt. Pihenése legyen
csendes, emlékét szeretettel őrizzük es a gyászolókn'l't
vigasztalást kérünk a mi egy I stenünktől.
A konfirmandus ok úrvaesorai kenyeret vitéz Vaciady Albertné, a bort pedig Gmehling Róbert afiai

adományozták. Mindkettőjük Gyermekei ez alkalommal konfirmáltak és vettek
elöször úrvacsorát. A mi
,
egy Istenünk áldja meg a nemesszívű ndakozÓkat.
Úrvacsora! kenye re t és bort a pünkösdi ünnepekre
Schmir/tné Va s.~ Ilona (Németboly) es PIlPP Mihály
atyánkfiai ajánlottak fel. Isten á ldása legyen nemc:;
szandekukon és példájuk szol~flljon bU7;difasuL
Templomunk villamos [Ütés i berendezési munkálatai megkczdhelése iránti tárgyalásaink folyamatban
vannak.
Kelemen Béla egyházközségi vagyonkezelő
gondnok lelkes buzgalommal es nagy hozzáértessel
igyekszik azo n, hogy az elötUink álló télre hívei n k
számára biztosItsa a fűtött templomot. A nyarat mindenesetre arra igyekSZünk felhasználni, hogy a tervbevett munkálatok befejezést nyerjenek.
Lelkeszl künyvtárunk áUomúnya
az idők telése
következtében hiányosnak bizonyult. Tervbevettük
annak kibővítését. Ez természetesen csak a költségvetés keretein belőllehetségel; s igy a kívánt eredményt nem tudjuk biztositani. Ezél't arra kérjük hi-

vei nket, hogy tehetségük s~.erlnt lámogassák
ket s az e célra sz6nt adományukat I I
. te.rvün_
lunkhoz uljuttatni sziveskedjenek. Az a~:!~1 hwata_
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~z ~s~ercsi vlug á lö ~zé k jUluus :!.3-án szMlt ki
házkozsegünkbe. Dr. Csiki Gábor esper ~ F
eg~_
, k·· ' j
ö,s dr. báró Daniel Gábo
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OrI
egyz
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ugye. o gon nok tartották a vizsgálatot . A Vizsgálat
.
,
tu
. aJdonképpen már 22-én me,történt . 23'
- n az .Isten_
tIszteleten predikáll dr. Csiki Gábor esperes m .
utana következö közgyűlésen hiveink adta~ fe~Jd, "
" ,
e etet
az egyh'z.k ozs g életére vonatkozóan feltott k" nom.
kus kérdesekre. Az esperesi vizsgálószék egyházköz_
ségünk számadásait és ügyvezetését rendben talatta,
ltöltségvetését elfogadta és újonnan választott két prcsbiterünktől, dr. bölöni Mikó Tibor es alsóbo[dogas~_
szonyfalvi Cyarmat hv László afiaitól a szokásos esküt
bevette.

Gyüleke7.eti terem létesült a Kohary-ulcai székházban. Régi vágyunk nyert beteljesedést azzat, hogy
egyháztársadalmi megmozdulásainknak végre helyiséget tudtunk biztositani. Az á.talakulási munkillatok
véget értek. Tekintettel arra, hogy hiveink nagyrésze
a nyar fOlyamán szabadságát vidéken tölti, gyülekezeti
termün k felavatasát szeptemberre tervezzük.
Templomunk vilagjtas i berendezesének munkalatai
befejezest nyertek. Elkészült és felszcrcltettük a szép
kovácsoltvas' csillárt. Aldozócsülörtöki konfirmációnk
alkalmával gyújtottuk meg elöször s a barátságos
f ényl sugárzó napfényesővek vilagos.ságában vette:t
ifjaink először úrvacsorát. Az ünnepélyes istentiszteleten résztvevő hiveink igaz lélekkel örvendeztek annak, hogya Kohary-utcai szép templom áhitatot keltő
világosságában tehellek bizonysagot ifjaink tudásukröl és erösödtek meg hitükben.
A Duna -Tiszamenti Unitárius Egy ház kör évi rendes közgyŰlését júuilts hó 24- én d. e. 9 órakor tartja
Budapesten az Unitál'ius Misszi6 Ház templomában.
A !tözgyűlég alkalmával d. e. II ó rakor tartandó iste nti szteleten imádkozik és predikál Simó Attila kocsordi lelkésl, az ének vezéri teendöket Boros Aron
hódmezővasárhelyi énekvezer, állami tanító végzi.
Az Egyház köri Nevelésügyi Bizottság 194:.l. jŰl1ius
/tó 23-án, d. u. 5 órakor, az esperesi hivatalban ülést
tart, melyre a bizottság rendes tagjait: Biró LajOs,
Ferencz J ózsef Kereki Gábor, Pethö István, SzentIványi Sándor' lelkészeket, Boros Aron, Derzsy Kálmán, Nagy Sandor, Péterffy Gyula énekvezc; afi~:t
ezúton hlvja meg atyafiságos szeretettel Kovacs Ka mán ncvclésügyi bizottsági elnök.
I~elké.szi Ny ug dijalu)Jrll az alábbi ~zíves . ~do:
mányok folytak be ápri:is .hó f olyaman: .~ZllagYI
Artur 50 P , Máthé Lajos 25 P , Józan Gyorg~ .1~
P. Rádu ly J ánosné 10 P , Pap, Jenő. 5. P: UJva!l
LászJó 1.50 P, id. Rédiger Bela, Biro Jo~ef . .es
W eltin Józsefné l - l P. Összesen 109 p .,0 flller.
l
az adakozóZsigmond pénz!. Isten áldása egyen
kon.
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Lelkészi Ny uSrl ijalal1 javára május hó folyaman
az aláb bi szíves adományok folytak be: Szinte FerenC
2,' Nagy ArpM (Munk:ícs) 5, Weltin J ózsefn é 1, Kiss
irén 3. dr. Surányi Ede 20, Keresztes f:va 5 P. Összesen: 36 P. Zsigmond pénztáros. - l sten llIdósa legyen
az adakozókon!
A ko nfirmációs kell ei keszűIt . Kapható a Photo~
Rubens cégncJ. (MUzeum-krt. tfb. Tel.: 186- 160.) Aki
képet rendelt il fényképeSzlÖl, ezen a helyen vegye át.
•

An yakijn yvi bejegyzések múrcius hótól jun ius hó
10-ig. Kereszteltük: vitéz MÓZeS Miklós .és ~enyeres
Lidia unitáriusok - Miklós - dr. lóf6 lokodi Sándor
Zoltán unitárius és Zsunk Margit g. kat. - Eva 1I0na
_ Tóralvi Sándor unit. és KmeUy Mária r . k. - Sándor Lajos _ Csiki Bála r. k. és Kovács R.ÓZI\. unit.
usok
l re'n _ Benke Dénes és Bak Emilia umtán
. . .t
Dénes _ Vida Mihály ref. és Bolgyón Mana um . Mórta _ dr. Ferenczi Endre unit. és Lád I rma r . k.
_ Istvá n Mi hflly András - Kiss Mihflly e!': Lörinczi
Olga unit6riusol( - Mihály - Gere K aroly és Olasz
Julianna unitariusok - Maria .Julia - Tóth Károly
András és Hajdó Irén unitáriusok - Zsuzsánna Emma
_ Szihalmi János 'r. k. és Patakfalvi Elza unit. Zsuzsánna Ildikó _ Straub Antal r. k. ég Csana Zsuzsánna unit. _ Julianha - nevű gyermekeit . A mi
egy Istenünk áldása legyen szülökön és u jszülöttcken.
Ndzasságot kötöttek.: Turkevi Nagy József ref. és tor daturi Jobbágy lbolyt unitárius, Márton Andras u nitarlus és Dóczi Rozalia r . k ., Ferenczi J ózscf unitárius
és Lévai J ulianna ref., Máté Lajos unitár~ug és Eigl
Terézia r . k., dr. Papp László l". k. és Déncl; Etelka
unitárius, Bartos Mihály unitáriu!i és Somogyi Györgyike Emilia r . k., Szőcs Lajos ég Dén es Margit un i·
táriusok, Pál Domokos és Gyarmati Mária unitáriusok, Gyöngyösi K ovács Endre unitáriu"l és Józsa Margit Edith r. k., Szatmáry Karol y Béla unitá r ius és Legány Lenke r. k., Markos Odön Mózes és Va r i I rma
unitáriusok, Csabakerti Lajos r. k. és Ágoston Rozalia
unitárius, 'Eck Lajos f. k. és Mellinger Erzsébet unit.
ta ri us, Bóka Gyula unitárius és Micka Mar git r. k. A mi egy Istenünk áldasa legyen az ifju párokon. TemeWik: Bartha Lajos m. kir. ezredes 55, Jancsovics
Miklós süt6segéd 40, nagyajtai Nylredy J enő gazdasági fc;lügyelő 44, S7.ederjesi
András gazdallagi cseléd
,
28, Sófalvi Endre BSzKRT kalauz 26, Győr fi Pal napszámos 50, özv. Bálint Péterné sz. Szentkirályi J uli-
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a nna 83, ozv. Kovács LaJosnc• sz. Szőke Julianna 51
éves atyá nkfiait. - A m i egy Istenünk adjon békl~s
nyugalmat az elköltözőttek nek és vigasztalódást a. szomorkodóknak.
Hbassái(. Nagy Sándor, egyházközségünk kántora
és Bakcsy Ilona Kovaszná n, május hó 25-én házasságot
kötöltek. Egyházunk megáldásában dr. Kovács Lajos
volt sepsiszentgyörgyi lelkész, teológiai tanar reszesítette az ifju párt , kiknck lapunk rész éről is sok szerencsét kívanunk és életükre a m i egy Istenünknek
áldásat kérjük. Jókivánságunkat elküldjük a szülöknek is, kÜlÖnÖsc.n Nagy Ár pád ny. igazgatótanitónak
és kedves feleségének , a völegény szüleinek. Adja lsten.
hogy sokáig örvendhessenek együtt apatalokkal. Csabakerti Lajos rendör és Agoston Rozália május
9-én házasságot kötöttek és egyházi megál9ásban rcszesültck a Koháry-utcai tcmplomban. A menyasszony
Agoston József presbiter afia leánya. Mind az ifjú
párnak, mi nd pedig a szülóknek szeretettel gratulálunk és mindannyiuk életért> az egy lsten áldását
kér jük. _ Józsa Gyula belügyiminisztériumi gyakornok afia és Szegedi Irén május 22-én kötöttek házas*
sagot. Egyházunk megá ldasában KOhá ry-utcai templomunkb an Pethő Istvá n állami valhistanító lelkész r é·
szesitette az ifjú part kiknek lapunk részéről is sok
szeretettel gratulálunk.
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