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IJdakozzunk a MárJa Valéria-intézet kápolna 
restaurálására! 

A több mint 60 éves román stilben épült gyönyörü kis 
kápolnát átjavilották, teljesen uj pado\kal, ablakokkal, fes
tésekkel látták eJ, de a nővéreknek nem eléJ! a pénzük rá ; 
már voltak, akik szépen adakoztak itt is erre a nemes célra, 
de mivel még pár száz penJ!Öre van szükség, ezuton is ké
rem a kedves híveket, hogy ebbeli szép kötelességüknek is 
tegyenek eleget s adják át adományukat a tisztelendö növé· 
reknek, akik a leszcsekélyebb összeget is napv köszönette) 
veszik~ az adako7.óknak pedig kamatostul visszafizeti a jó 
lsten! Tremkó F~1·enc flr, egyh, közs. világi elnök 

Mi volt a zavar oka a Tudósiló Áézbesitésénél F 
A tapaszlalat végleg meggyőzött bennOnkt"t, hogy a Tucósi

tót l.!gpontosabban a posta utján tudjuk olva~óin~hoz e'juttatni. 
Hogy )öbbször megkisereltOk m~gis privát vá lalkozókkal kézbesit
tetni. annak az a magyarázata, ho~v ez a mód havonként, néhány 
pengö megtakaritást jelentert. Már ped1g kényttlenek vlgyunk a 
végli!tekig takarékoskodn i, mert bar hála I- tennek, sok száz elöfi· 
zetönk van, mégis mivel az előfizetési dijat rendkivOI a12c;;ony 
árban szabluk meg, alig btrjuk a nyomdaköltséget fedezni. Mivel 
azonban a kézbesilés ponto~~ágának rovásara nem ákarunk taka
r~koskodni visszatérünk a posrai kihordáshoz. Su~retettel kérjOk 
kedves olvasóinkat sziveskedjenek pár filléres felOlfizetéssel lapunk 
zavartalan előállitását biztositani. 

Zarándoklat. 15- én, szombaton Ft. Guba Pál ny. 
piarista, gimn. tanár, kórházi lelkész vezetésével autt.buszon 
zarándoklat megy Szentkuthoz, ha legalább 34 zarándok je
lentkezik utiköltség személyenként 3 pengö. 3C án vasárnap 
pedig az orszál!oshirü mezökövesdi Jézus Szive bucsura lesz 
autóbuszon (vaQy vonaton) 7.1'rándok1at. MezOkövesd ellész 
népe szinpompás népviseletben Heves és Borsod mejlyék 
buzgó kath. népe szokott résztvenni a Szent Sziv na~y ünne
pén. Jelentkezni lehet a Plebánián iunius 20-ig ! A zarándo
kok egyuttal Mezökövesd nevezetességeit is me~tekintik ! 

Felvétel az earl papaevelö Intézetbe. Az egri fO
egyházmegye papnOvendékei közé fe:vételért folyamodó ifjak felvé
teli vizsgálatának ideje ez évben junius hó 25-én van kitOzve. A 
gimnázium IV, V., VI , VII , VIli. osztályát v~gzett, pályázni óhajtó 
ifiaknak keresztlevelükkel, ezévi iskola bizonyitvany ukkal és hiuani
ruk ajánló levelével Egerben a papnevelő intézetben folyó évi 
junius hó 24 én hétfOn délután 2-4 óra között személyesen kell 
jelentkezniOk. MegjrgyezzOk, hogy a gimná1iumi növendékek köz~ 
.csak általános jeles bizonyitványu növendékek vétetnek fel. 
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Török Kál111án 
prépost, kanonok, pápai prelátus, Gyöngyös egy
kori plébánosa Szt Bertalan Egyházközségünknek a 
Szent Korona-ház megvásárlása céljára felajánlott 2000 
pengős adományát f. hó 6-án készpenzben megkül
dötte. 

Egyházközségünk részéről t 932. év szeptember 
havában vetődött fel a kérdés komoly formában, hogy 
a felszámoló Hangya tulajdonát képező Almássy-féle 
házat a gyöngyösi katolikus hivek számára megsze
rezzük. A tárgyalások egyikén, melyet az Egyházközség 
nehány vezető tagja folytatott a központi és helybeli 
Hangya vezetőségével, megjelent Török Kálmán pre
látus ur, ahol a tárgyalók részéről lelkesedés és jó
szándék nem is hiányzott az ügy iránt, csak pénz nem 
volt, amínélkal pedig a vételt megoldani nem lehetett. 
Ebben a jószándékkal és jótanácsokkal telitett hely
zetben Török Kálmán kijelentette, hogy saját maga 
részéről, az Egyházközséget 2000 pengős adománnyal 
megsel!iti. 

Ez az összett volt az alap, me1yen a további gyüj
tést felépiteni lehetett. Ez volt a mag, melyból a gyüj· 
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tés hatalmas fája szétterebélye~edett. Ez az összeg 
volt az, mely a további munkában mindig serkentőleg 
hatott mind azokra kik csüggedtek, vagy kétke
dők voltak a végső sikerben. Ez volt tehát a kez
det, de ez volt a vég is, mert enélkül. ilyen ered
ményt nem lehetett volna elérni. 

Ezek az okok tették oly becsessé és értékessé az 
adományt és nem tévedünk akkor, ha azt a megáJla
pitást szegezzük le, hogy enélkül az adomány nélkül 
igen kétséges lett volna a ház megvétele is. 

Török Kálmán, kinek szivét, lelkét elszakíthatat
lan kötelékek füzik Gyöngyös városához, ezzel a té
nyével is ismételten bebizonyította, hogy igazán és mé
lyen szereti a gyöngyösieket, kik soha nem szünnek 
meg kérni az Egek Urát, hogy a nemes szivet áldja 
meg, mert cserébe és viszonzásul ugy setn tudnak más 
egyebet adni, mint imádságukat és nagyrabecsülésüket. 

Teljes vasárnapi n1unkaszüaetet! 
Azt mondja a kötmondás, aki nem tud imádkotni, az 

menjen a tengerre, ott megtanul. Elhístem, hogy a tenger 
mérhetetlen ereje, magasra tornyosuló, fodrozó hullámaiban táj· 
tékzó, fékethetetlen vad dihe m~gsemmisítö hatással van az 
emberre, s az bármíly gögös és öntelt legyen is, Imádó hódolat• 
tal kénytelen !eborúlni a terméstet T eremtöje előtt. Mégis att 
mondom, hogy aki nem tud imádkozni, annak nem kell feltét
lenül a tengerre menni, hamarabb is rátalál az Istenre, Rátalál 
a virágban. a rózsák szinében, az apró kis ibolya pazar illatá
ban, a fák virágos lombruhájában, az erdök csodaszép madárda· 
Ios zöldjében, az egész nagy terméuetben. Aki figyeli tavasszal 
az éld ébredését, a bontakozó rügyben látja at édes illatos uő· 
löfürtökc.t, a ropogó cserestnyét, rózsauínü mosolygós barackot, 
piros almákat, édes körtéket, vagy a fagyos hbtakar6 alatt a 
ringó buzatáblékat, annak keze önkéntelenül is imára kulcso· 
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lóG va a::;gódó reménnyel ezt susogja: mindennapi keayerünket, 
,,d. i me~ nekünk ! Aki látja ta vasszal az élet ébredését. az lehe
t~tlen, ho~ Y há ;á~1al ne gondoljon a z é et ünk felett örködö jósá· 
gm: l tcnre ! 

Jó-.ágos? Hát atckor miért t"ngedte meg, hogy legszebb re
tTiényemket gyilkos kéll)őí fa.gv sírba hervass• a ? Ha jóságos, ak~ 
kor mit"'rt ne.m védte meg vdcményeinket, szölöinket. gyümöl
cseinket ? 

Isten clkü~' it~ éJetet adó áprílísi me!eg napsugarát, virágba 
boru:t rnínd~n. ~temünk gyónyöl'üséggel pihent meg a bontakozó 
élet felelt de mintha megbánta volna két három ~jszakára visz
szah1vt.l éltető :nele~~ét s ez az idö elég volt ahhoz, hogy a kö·· 
-,~etkező reggel könnybe láb~dt sz~mmel elszorult szivvel nézzünk 
vé~ig letarolt reményeinken Ha az Ist~n jó akkor miért vert 
meg így bennünket ? 

Az Isten utja i kifürkészhetetlenek azért mégis próbáljunk 
a ~érdésre fel~l~tet keresni. 

Elö_.;zör is Isten meg~nged! a csapásokat, mert a rosszból is 
tud jót ~ íhozni. Igy példáu: nagv csapás volt az öreg Jákobra, 
m1kor legr~cdvt'sebb fíü elvesztet!c: de gyás a örömre változott, 
mut az éhinség idején őt és a többi fiait i~ elveszettnek hitt 
gyerme 1:e meatette meg 

fvlásodszor Isten megengedi a rosszat azért is, hogy ezáltal 
hüségünket kiprobálja. 

Végül Isten csapásokat mér reánk azért. mert azekat bü
ndnkkel kiérdemeltük Nem ítdetet akarok hirdetni életünk fe· 
lett, c~ak azt szeretném. ha önmagunkhan kercsutok at okot, 
amiért Isten ilyen erősen sujtott rajtunk végig. 

A gyöngyösi hivek híthüségét nem akarom megkérd6jelezni. 
csak azt kér,_iezem, hogy egy ilyen katotíkus városban szabad e 
vasarn({pokan és ünnepeken ugy dolgoz.ní mínt köznapokon? 
Hol van itt vasArnapi . 1. unkászünet. míkor az iskolába igyekvő 

gyert~kekd a közpon'Í i:;l<ola sarkán -~ szekerek a járdáról majd. 
nem lesodorják ? Az Isten t.ür sokáig, egyszer aztán végig sujt 
rajtunk, akkor fáj. de legaláb• okulnánk és látnánk be, hogy 
nincs áldas azon a boron, amit vasárnap szüretelünk, nincs áldás 
azon a gyümölcsön, am, t a sze nt mise ideje alatt szed ünk. Nincs 
áldás azon a munkán, amít ünn~peo végzünk. Aki Isten szép·· 
ségét felismeri a természet szépségében, az a csapásokban ráismer 
lsten iga~iágos~ágára és jó~ágára Isten nem kino:ni akar ben-
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nünket, hanem és"tretéríteni ! Az észretérésnek legelsö jele a1. 
volna, ha megvalósítanánk a vasárnapi teljes munkas1.1inetet 

A közhangulat a legnagyobb hatalom ebben a várol-ban a 
keres~ténv közhangulatnak kell irányítani Annak kell követelni, 
hogy vas'r- és ünnepnapokon az üzletek egész nap tárva legye
nek, valamint a mezei munka is teljesen szüneteljen ! 

l f Stiller János l 
--~----------

Amikor egy derék en1ber, kiváló polgár jeles egy
házi vagy világi közéleti férfiu hal meg, akkor azt szok
ták mondani, hogy egy fénylő csillag esik le 
az égről. A katasztrófális elemi csapás baljóslatu jeleí 
között reánk nehezedett ezen esztendő, ilyen értelem
ben a csillaghullások esztendejének is mondható, hi
szen csaknem minden hónapban befejezte földi pálya
futását egy-egy kiváló polgár, szomoruságot, megdöb 
benést és póto1hatatlan veszteséget hagyva maga után. 

A fekete zászló, melyet ebben az évben surun 
láttunk a város középületein lengeni s ez a koporsó, 
melyet mélységes gyásszal vesz körül Gyöngyös vá
ros lakossága, most egy olyan fénylő csillag leáldozását 
jelenti, mely egy emberöltőt meghaladó időn át nem 
cs:ik viláRitott közéletünk egén, hanem miként a 
betlehemi csillag a haiadásra irányt is mutatott. 

Örök álomra hunyta le szemét egy tudós, sze1id
lelkületü paptanár, aki az Öt bálványozó tanítványok előtt 
egy hosszu emberéleten át nemcsak hirdette és taní
totta, hanem saját élete példájával is megvalósította a 
klasszikus korbó1 ismeretes azt a pedagógiai elvet: 
"Nulla dies sine linea" egy nap sem muljék el munka 
nélkül. Nem is mult el, mert dolgozott szüntelenül s 
szellemi kincseit, melyeket fáradhatatlan szorgalommal 
gyüjtegetett az ókori görög és latin klasszikusok remek
müveiböl, e magyar nemzet és szükebb hazája Gyön-
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gyö~ váro~ történelméből és hagyományaiból, pazar 
bökezüséggel és hazafias tüzzel szórta szét négy évtize
den keresztül a mínden szép és nemes iránt fogékony 
tanitványC?k ezrei között, ugyanabban a:t~ intézetben, 
melyben Ö is tanult s ahol előkészitették erre a mun · 
kás életre. 

S midőn hosszu és érdemekben gazdag tanári pá
lyafutását be kellett fejeznie, hogy az utánna követ
kező fiatal generációnak helyet adjon, midön a kated
ráról lelépve szerényen, minden ünneplést kerülve a 
magánéletbe vonult vissza, akkor láttuk csak igazán, 
hogy benne a tanügy terén egy olyan, minden tekin
tetben kiváló szakférfiut veszitettünk el, aki tudásának 
hatalmas erejét, buzgóságának varázsát, bölcs mérsék
lettel és tapintattal párosult ragyogó tehetségének szi
ne-javát, munkásságának kimerithetetlen gazdagságát a 
közoktatás ügyének, városunk és környéke kulturális 
felvirágoztatásának szentelte, s akinek 40 esztendős ta
nári müködése a három évszázados történeti multu 
gyöngyösi gimnázium szinvonalának valláserkölcsi haza
fias és tudományos irányu felemelésében nagyszerü ered
ményeket mutatott fel. 

Midön a megboldogult ezen nagy érdemeiről mint 
a hálás tanítványok egyike, mint a gyöngyösi öregdi
ákok szövetségének tagja és megbízottja kegyeletes ér
zéssel megemlékezem, ugyanakor mint a városi ható
ság képviselője n1ódositom a diál<generációk nevében 
tett azon kijelentésemet, hogy a megboldogult a tanári 
pályáról a magánéletbe vonult vi5sza. Dehogy is tette 
ezt ! Ott tnaradt Ö továbbra is a városi közélet küz
dö terén s a l<épviselö testület egyik legértékesebb és 
legszorgaln1asabb tagjaként, folytatta megszakitás nélküli 
áldásos, önzetlen és az egyetemes közérdeket elömoz
ditó törekvését. Tudományos és kultutális téren olyan 
irodalmi becsü ha2yatékot hagyott hátra, mely még 
országos viszonylatban is maradandó szel!emi értéket 
jelent. Ezen utóbbi, nemes ~zellemii vállalkozását a vi
lágháboru k.itörésekor áldozatkézségünk megfogyatko
zása és anyagiak hiánya miatt · sajnos abba kelett 
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hagynia, ámde akkor sem szünt. meg dolgozni, n1ert 
hadbavonult tanítványaivaj vt::Ue fel az érintkezési, hogy 
intézete számára összegyüjtse azokat az adatokat, nle
lyek bizonyitani vannak hivatva azt a tényt, ho~y az 
intézet növendékei a becsület mezején is tanuságot 
tettek s vérükkel pecsételték, meg azl a hazafias 
szellemet, melyre Öket nevelték. 

Utóljára szülövárosa 600 esztendős multjáról irt 
érdekes és értékes cikksorozatot, azonban ezt rnár be 
nem fejezhette mert a sziv, n1ely azokat sugalrnazta 
megszünt dobogni. 

A gyilkos kór alatton1osan már évek óta őrölte 
egykoron hatalmas fizikutnát, s mi mé~is azt remé!.tük 
midön legutóbbi társadalmi szerep!ése a1ka1n!á\·al Ot a 
százesztendős Gyöngyösi Kaszinó "közgyiilésének korel
nöki székében derült kedéllyel láttuk és hazaHas lel-· 
kesedéssel és fiatalos hévvel elr~1or.dott heszedét hal
lottuk, hogy a töretlen és törhetetien jélek nem enge
di egyhamar pusztulásba a törékeny testet. Csalúdtunk 
De csak annyiban, hogy a fáradt tested el kellet veszi
tenünk s vissza kell adnunk az anvaföldnel<. fá adha·· 
tatlan lelke, szeBeme a7onban Géniuszként foQ örköd 
ni szülövárosa felett. · · 

Stiller János Bernardin ! Sz.eretctt e~y l-< c ri Taná
runk! Városunk nagyrabecsült polgára, lsten Veled! 
Nyugodjál békével annyi hányatás küzdeler~1 és szen
veclés után. Mi, akik még életben va~yunk, ~ali;n n1é~ 
aehéz küzdelmeket és vészterhes n!jpokat várhe1tur:ak, 
de a Te életed példájából erőt meritve soha cl nem 
csüggedünk. 

Testedet ime vissz?. adl.UK c.i. fiJ-"lri ·.r··~ .. 1·:,1· h·.1b··,. 
J ~ t . J . ,."..._ ... ""' ). • ~ • .a."·, J ~ r .. 

tatlan lelkedet pedig a z ürökkétartó ·:~u~ !e ke?.etnek ... 

'Dr iV!at·rán~,f (3yu/a 
'1.-: .'"C~ i fc7:1.ÍCS n C/.-

. . A felsóvárosi elemi iskola cserk~sz-i.aprédc:,apata 
JUDI US 2-án fél 12 órakor ünnepel yes fo ... ada lnl{d t~sz 
az országzászló előtt. 
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Halálozás. Ohidi LéJlmán Imre. m. :kir n1üszaki föta
nácsos Budapesten 67 éves korában elhunyt. Légmán Imre 
apósa volt dr, Wiltner Sándor kórházi föorvosnak, a gyön
gyösi kat. sajtóbizottsá~ elnökének. l~y lapunk 'is a Javászo
lők csoportjába íartozik. Ha meg az elhunyt katolikus férfi 
müködését mérle~eljük, ugy kétszeres a J!yászunk. Minden 
katolikus társadalmi, jótékonysági és polit!~é1.Í mozgalom te
vékeny éltetője, sokszor egy. egy akciónak a leP{e volt. Mint 
az állami építészeti hivatal főnöke Eger b·~n lakott, honnan 
évtizedeken keresztül hallatszott neve. 
Később Gy3ngyösre j0tt, majd Budap~stre költözött, mindkét 
helyen folytatva munkásságát. Az Emerikánának subpriorja, a 
Féorfiak Szent Korona Szövetségének elnöke. Halálával a ka
tolikussáf!ot nagy veszteség érte. 

# 

Prépo•t-plebáaosuak május 12 én vas'lrnap Salgó
tarjánban a ferencrendi piebánia Szent József oltalma bucsu
ján vé~ezte az ünnepi istentiszteletet; május 26 -án vasárnap 
pedig tábori mise keretében Atkáron áldotta meg a Levente 
Egyesület zászlaját. 

Taglölvétel. A Fehérváry-zárdaban müködö Felső· 
városi Márialányok Egyesülete uj ta~tainak fölvétele 26 án 
vasárnap d.u. a májusi ajtatossá2 keretében történt. - A 
fölvételi szertartást és alkalmi szentheszédet Tökölyi Imre 
káplán, egyesületi igazgató tartotta. 

Szeatsé8'imidás. Pünkösd három napján Szentség
imádás lesz az alsóvárosi plebánia templomban, amelyen a 
hivek hagyományos buzgósággal szoktak résztvenni. 

A Hazáért iun. 4 én a gyászos .trianoni szerzödés év
fordulóján és 17-én a Kormányzó Ur Ofőméltosá~a születése 
napján ünnepélyes szentmise. - Mindkét alkalommal sok 
szivből buz.'!) ima száll föl a Mindenhatóhoz a magyar feltá
madásért. 

Az Öre.püspökl heDközség május 12 én közösen 
részt vett az e~yesület sz. miséjén. A sz. mise után Nai!Y 
János hegybiró házában barátsá~os összejövP.telt tartottak. 
Jelen volt P. Kováts Rayrnund alsóvárosi plebános is. aki 
további összetartásra~ésimeQértö együttmüködésre buzditotta 
a HeQyközség tagjait. : 
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M61asl lltáala egész hónapon keresztül volt a Szt 
Bertalan templomban. Az áhita tot fokozták a litánián sze
repl6 énekkarok : a pol~ári leányiskola, a kat. veJ!yes
kar, reáls!imnázium, felsőmező2azdasál!i és fiupolgári is· 
kola, a felsővárosi áll. el. iskola énekkara versenyezve s fel
váltva dicsérték esténként rnájus királynőjét Pátzay János 
kántor, Reisz Jake b énektanár és Tomits György ének s ze
netanár karnaQyok müvészi, odaadó s buzgó vezetése mellett, 

Öaaep6ly. A Fehérvár)lné· zárdaiskola kedves, meghitt 
ünnepség szinhelye vol Áldozócsütörtökön. Délelőtt az elsó 
áldozók boldoQ seresle vett részt a szeretetreggelin, melyet 
a kedves u6vérek jósága és szeretete rendezett S7ámukra.
Délután 5 órakor pedi~ Anyák- napja és elsöáldozási ünnep
ség volt. Ünnepi litánia volt először a kápolnában, majd az 
intézet u d v arán nagy számban összegyül t közönség megha
tódott lélekkel gyönyörködött az ártatlan gyermekek szebb
oél-szebb müsorszámaiban. 

Postá•ok közö• sz. áldozása. Ez évben történt 
először, hogy a • gyöngyösi M. Kir Postahivatalnak minden 
tisztviselője, hölgyek és férfiak. testületile~ jelentek meg a 
ferencrendiek templomában május 5-én, hogy husvéti sz. gyó
násukat és áldozásu1tat ~lvé~ezzék. Gvönyörü és követendő 
példa más testületeknek is. Kedves volt a F önök urtól, ho~tv 
kora reggel szintén me~ielent feleségével együtt. J~y tanuja 
lehetett haznépe örömének és annak az i2éretnek, amelyet 
tisztviselói az oltár előtt tettek, hojly lstennek dicsóséJlére, 
hazájuk javára és, családjuk boJdo2sáJ!ára fo~nak dolgozni. 
Örülünk és szerenesél kivánunk a Posta öntudatos munká
jához ! 

Szlveárda-iabllem. A kiizpnnti á t J. el. iskola Sziv
gárda·csoportja május hó 5-én a szakottnál ünnepiesebb ke
retek között tartotta ha v i !.!Y ülését, 

Szólt ez az ünneplés először Május Királynóiének. a 
Boldogsá~os Sz ü z anyána\{, másrészt jelezte, ho~y a Gárda 
nevezetes évfordulóho:t JUtott, meJ!érte tízéves fennállását: 
jubilált ! 

Május Királvnöjéról zenf,!ett dalt a Gárda, majd Streit· 
mann Erzsébet áll. tanitónc) mesélt el egy bájos leóendát a 
Szüz AnyáróL -·- Az iinuepély második felét fötis~telendö 
,Jéger József hittanár beszéde nyitotta meg. A tiz év alatt a 
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Qárdából az életbe röppent ifiaknak lelkiviláQát ecsetelte sok 
szines szóval. -
Sebestyén Lajos i~azQ. melefl szavai a gárda örömünnepe köré 
fontak Qloriát, amikor a zászlóanya özv. Mészáros Jánosné fenn· 
költ Qondolkodásáról, SzentJZyörgyi (Kiádok) Dezs6 ur áldo
zatos jótékonyságáról, a volt zászlótártó fiuk példaadó maja· 
tartásááról, a tanítótestület és hitoktató urak önzetlen mun
káiáról beszélve buzditotta a kis Qárdistákat, hogy szivök h6 
vágya leQyen azt mondhatni: Szent Sziv l Szivem sziv maradt l 
Hódolattal emlékezett meg továbbá Érsek Ur Ö Eminenciá
iáról, kinek áldás életérel 

A szül6k és érdeklödök tömege betöltötte az iskola 
diiztermét. Ott volt a hét ifju, akiken gyönyörüségQel pihe~t 
meJ! a szemünk, - a volt zászlótartók és a kapitányok, akik 
ma már a gimnázium növendékei, de a tízéves mult vissza· 
hozta öket az elemi iskola falai közé, ahonnét olyan szelle· 
met vittek magukkal, hogy azóta is becsülettel megállják 
helyüket. Eljöttek, mert érezték, hogy eJ!J!yé kell fornunk ez 
ünnepélven s mi naQyon büszkék vaJ!yunk rájuk. 

A gazdaJZ és sz ép m ü sor, az elhangzott beszédek naQy 
hatást keltettek s a jelenvoltak, kicsinyek és oaQyok eQy na
l!von kedves élménnyel gazdagodva távoztak a kedves és 
bensóséges ünnepélyröl, mely a Hiszekegy hanQjaival ért vé· 
get. 

UraapJa. Az Oltáriszentség ünnepét a szokott fénnyel 
és buzgósággal készül megülni Gyöngyös kat. hiv6serege. A-,. 
Urnapi ünnepi sátrak a városházán, Sebestyén János bor
termeló· birtokos, Novotny Ala i os birtokos házánál és a Gaz
dakör épületében lesznek felállítva. 

El•ö ••· 61dozás Gylanlsp&•pöldbea. Április 
28-án - Fehérvasárnapon - járultak az iskola növendékei 
az elsó sz, áldozáshoz. Az iskola körmenetileg, lelkes ének· 
léssei vonult a templomba. P. Návay Rogér hitoktató 8 
órakor sz. misét mondott, miközben szivhez szólóan buzdi
totta a kicsinyeket az isteni vendég fogadására s iótétemé· 
nyeinek meghálálására. A fölemelő ünnepséJ! után Reviczki 
István részesitette boldog szeretetlakomábao az örvendező 
apróságokat. 
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Szeat6vz,r6 eyerty'• k6rmeaet. A megváltás 
1900 éves l!yümöJcseiért hálát adó jubileumi esztendőt fényes 
ünnepséggel zárta be az alsóvárosi ferences plebánia. Az 
ápr. 28-ra, vagyís Fehérvasárnapra esö ünnepséget a lour
desi sz. Szüz tiszteletére tartott triduum elözte meg, mivel 
ez alkalommal ünnepeltük a lourdesi csodás megjelenések 
75. évfordulóját is. Ha nem is zarándokolhattunk el Lour· 
desbe, az áhitattal zengett ének által közelebb jutottunk 
annak szellem éhez. Éreztük ezt különösen az utolsó napon • 
amjkoris az egyes versszakok végén visszatérő .Ave·· kat a 
Mária-Tanoda növendékei a Szüzanya szobra felé nyujtott 
virá~csokorral tették kifejezőbbé. 

Fehérvasárnap este gyertyás körmenettel hódoltunk a 
szentségi Jézus elött. Bevezetésképen P. Kiss Szaléz feren
ces filozófiai tanár mondott nagyhatásu beszédet a szenvedó 
Krisztus önfeláldozó szeretetéröl. Ennek a krisztusi szerelet
nek helyét a rideg önzés foJ!lalta el, amelynek ~yümölcsét a 
társadalmi és magánéletben eflyaránt érezzük. Ép ezért nem· 
csak "Te Deum•• -ot zen~jünk, hanem törődött szivvel kialt
suk is: Uram irgalmazz nekünk, hogy jöjjön el a Te orszá
god l ... - A hatalmas körmenet páratlan lelki élményt 
nyujtott, melyet a kiviláJ!itás na~yszerüséJ!e csak fokozott. 
A körmeneten több ezer hivő vett részt, akik égö gyertyával 
kezeikben, énekszóval ajkukon és imával szivükben hálál
kodtak a megváltás jótéteményeiért. 

Iskolai 6aaepély. Május 19-éo - vasárnap - d. u. 
tartotta a gyöngyöspüpöki elemi iskola az "Anyák Napjá·· t. A 
növendékek által előadott szindarab, szavalatok és énekek 
tették változatossá ez ünnepélyt. P. Návay Rogér az édes
anyák magasztos hivatásáról tartott hatásos beszédet. A jól 
sikerült ünnepély rendezése Fülek v· né, Molnár Margit ta· 
nitónó érdeme. 

A Márla- t'rsalat v'lasztmáaya. Több, mint 200 
éves szokás alapján május 7· én tartotta a társulat tisztujitó 
közgyűlését Gyöngyöspüspökiben. Födékány lett id. Szabó 
Ferenc; szószóló: id. Kiss József; aldékány Farkas Bertalan; 
jegyző Bodor János; h. jeJ;!yzö Na2v Mihály. Az uj társulati 
vezetők, május 19-én a 9 órai sz. mise keretében tették le 
hivatali esküjüket, amikor is P. Rogér s. leJkész buzdi tó sza
vakat intézett hozzájuk. 
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50 év az Úr szolgálatábaa. Ft. Guba P~ l. ny. piarista 
tanár folyó é·wi au;.;;u~ztus 9-~n tölti be pappászentelésének 50-ik 
esztendPj~l. At any;niséjéneK idejét legközelebbi számunkban 
hírűladjuk 

"Ballag már a véndiák " Máj us hó 5- én a gimná
ziu nl Vlll, o~ztáiyát vegzett növendékek utóljára gyültek ösz
sze te:5tületileg az intézetben. A 8Zf'nt Erzsébet·templomha 
mentek, hol köz ös sszentáldozással köszönték meg a jó Is
tennek, ho~y nyolc év f;!ondterhes munkáiát befejezhették. 
Sz en t mise uh n az iskola emeleti folyosójáról .Ballag már a 
vendiák" dallamával vonultak ki az udvarra. hol a tanári 
kar, az ífjtJság és a szülök várták őket. Itt Péczeli József 
VllL o. tan. a távozó fiuk nevében bucsuzott az iskolától, if
juságtól, amire F erencz László VH o. növendék válaszolt. 
Szab0 .Jágó banki~az~at6 az "ÖreJ!diákok" nevében szólott 
hozzájuk az öregdiák ga1dag tapasztalatával. Lóczi Béla VIli. 
o tan. t3rtaimas szép beszédben hucsuzott az intézet tanári 
karától Dr. Csen1ö Nándor ~imn. i~az~ató mef;!ható kedves 
!'!Zavakkal, szeretettel bccsátotta utjokra azt a 28 növendéket, 
l< iket az i Elézet nyolc éven át ie !lemben és szellemben nevelt, 
ho~y sze.-·n~)~~ nézhessenek az élet küzdelmeive1. A hősök 
eroiékUblai~nak megkoszol uzása után elhagyták az intézetet 
Elballa}1tak. Reménykedt·(', mégis összeszorult szivvel néztünk 
a távnzók uLn hi"zen ott se1tilik előttük az élet tövises ut· 
i3t, aw.e!yen ta.lán sebzett lábakkal, sebzett lélekkel keresz
tet fognr\k hordani. Ki merne ma kényelmes szebb jövöt jó· 
:.;umi? 1\'\i mé~;s hisszük, ho~y távozó fiaink nem fognak re
a~k szé~yent hozni ! 

Buzaszente/ési körmeoet. 
Na~y \:!semények, nagy csapások okozzák azt, hogy az 

emberek neru ele~)ednek meg a templomi istentisztelettel 
haneill kimennek az utcGira i's a szabad é~ alatt ostromolják 
a ~\1wd~;.;n!ta t ö t 1ú:r·~'seik k~l. Már a pogányok is tartottak 
.~iyl!H k()rmenet féiét .. Aprilis 25·én nagy tome~ben kimentek 
a mi:viusi hidhoz (Rómában) és ott Robigus istennek egy 
kutva é~ egv juh beleit áldozták fel, hogy mentse meg a ve
tés':~kc~ 3 roz:.,dáhil. 

A korrneneiid a kereszt~nyek is megtarlották, csak ter
mészl.:!cscn a p .. >.~ány s.:o~ .isokat elhagyták, heiyette imával 
és énekekkel kérik az Ist~n ~ltalmát. 
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l( eresztjáró napok. 
A keresztjáró napok eredete Franciaországban kere· 

sendó. Ugyanis 469- ben husvét hetében leéJ!ett a viennei 
templom, ugyanekkor nagy földrengés és döQvész is puszti
tott a környéken. Ekkor Mamertus, viennei püspök nagy 
könyörgö körmeneteket rendezett, amit a zu tán minden esz
tendöben mejltartottak Áldozócsütörtök elötti hétfön, kedden 
és szerdán. Ezek az ájtatosságok késöbb az egész e~yház· 
ban elterjedtek, 

Aldozócsüförtök. 
Az Ur Jézus feltámadása után a nagyvenedik napon 

tanítványainak szemeláttára felment a mennvbe. Ezt az ese
ményt ünnepeljük ezen a napon. Áldozócsütörtöknek nevez
zük azért, mert ezen a napon áldonak az első áldozók. 

Az Olajfák hegyén, ahonnét az Ur Jézus mennybe 
ment, Nagy Konstantin és Heléna császárné fényes kerek 
templomot emeltetett. Ma ezen a helyen egy mohamedán 
mecset áll. Sajnos ii!Y a hely a keresztények elő! el van 
zárva és évenként csak egyszer eresztik őket ide, Áldozócsü
törtökön. Ilyenkor a ferencrendiek a mohamedán mecsetben 
mutatják be a szentmisét. 

junius hó 

Szent Bertalan plebánia. 

1. Szombat. Reggel 6 órakor szent mise a Rózsafüzér Tár
sulat élő tagjaiért. 

2: ~IsO vasArnap. Reegel 6 órakor az Oltáre~ylet szeniséges 
nagymJséte. DélelOtt 9-kor szentséges nagymise. szentbeszéd. 
D~lelölt 8 órakor a felsővárosi áll. el. iskolai Szivg;lrda uj tag
Ja~nak Un!lepélyes fölvétele. Délelőtt 9 órakor a polgári fiuiskola 
szavgárdá]ának gyUiése, Délután 4 órakor Mária Lányok gyülése 
a Fehérváry zárdában. Délután 6 órakor szentségimádás szent
beszéd, jézus sz i ve ájtatosság. 

3. Hétfő. A Hevesmegyei Általános TanitóegyesUiet évi köz
gyülése Mátraffireden, fél 9 órakor szentmise. 

4. Kedd. A gyászos trianoni szerzödés IS. évfordulója alkal
mából d~lelltt 9 órakor könyörgö szentmise a Hazáért. Délután 
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4 órakor egy fél órán át harangszó tiltakozásul a trianoni szer
zödés ellen. 

5. Szerdán tanitógytilés a Mária Tanodában. 
6. Csütörtök délután 4 órakor iskolás gyermekek gyl ntatása 

elsö péntekre. 
7. Els& péntek reggel 6 órakor az Oltáregylet szentsé1es 

nagymiséje Jézus szive imádására. 6 órától gyóntatás és szent
áldezás. A Menház kápolnájában reggel 7 órakor szentséges miae. 
Egész nap szentségimádás. Este fél 7 -kor Jézus szive litánia szent. 
ségbetétellel. 

8. PUnkösdszombat szigoru böjt. Reggel 6 órakor keresztut
szentelés, szentmise. 

9. Pünkösdvasárnap. Ünnepi rend. Reggel 6-kor szeniséges 
nagymise, szentbeszéd. 8-kor diákmise. 9-kor főpapi szentmise, 
ll-kor szentmise, s;:entbeszéd. Délután 3 órakor. szentbeszéd, Un
nepi vecsernye szentségkitétellel. Reggel fél 8-kor Szent Antal 
szegényei kenyeret és hust kapnak a plebánián, 9 óraker felsö
mezögazdasági iskola Kongregációjának gynlése. 

10. Pünkösdhétfön nnnepi rend. Pünkösd mindkét Unnepén 
gyUjlés a hitterjesztés (missiók) céljaira. PUnkösd birom napján · 
szentségimádás az alsóvárosi plebániatemplomban. PUnkösdvasár
nap délután 2- 3·ifl az Oltáregylet tagjai, 4-5-ig pedig a Fel
sóvárosi Márialányok szentségimádási órája az alsóvtrosi plebi
niatemplomban. 

lZ. Szerda. enyhiteit böjt. 
13. Szent Antal napja, Reggel 6 órakor szentmise Szent 

Antal tiszteletére. 
14. Péntek. Szieoru böjt. 
15. Szombat. Enyhitett bOjt . 

Autóbuszon zarándoklat szentkuthoz. 
16. Szentháromságvasárnapja. Reggel 6· kor a Szlz ~iria 

Társulat offertóriumos szenlmiséje. A 6 órai szentmiee után 8 
napon keres~tUI a szentháromságlitánia végzése. E nap vj&zödik 
a husvéti szentgyónás és szentáldozás ideje. E nap lesz az Eme
ric1na kirándulása MátrafUredre, ott 10 órakor az uj Jézus szive 
és Szent József szobor megáldása, azentbesz~d és szentmise. 
Délután 5· kor a FehérvAry zárdában az Óran1yal Egyesület uj 
tagjainak fölvétele és Jézus szive (évzáró) nnnepély 

17. H~tfö~ az iskolákban évzáró ünnepély. 9 órakor a Kor
mányzó ur őfőméltósága sznletésnapja alkalmából annepélyes 
szentmise a hazáért, 
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20. CsU törtök, Urnapja, a lt:~nH~lió~ág o~a o b Ollari~ZflliSéfl 
ünnepe, reggel 8 órakor föpc pi ~z t n: mtst.·, w él n;_, könr.t~:el az 
Oltáriszentséggel az ünnt'pl satr(lhböfi fP.IaHilott oi:;HoidHu, dt:i 
után 3 órakor a templomban Sl.entseges kürlllenl't és litania a 
Jegméltóiágosabb Oltáriszentségröl. Urn;~!" nyolcada alatl _regge: 
6-kor szentséges mise, délután 6-kor pedig ltt?nia a,r Olwn~zt:'nt
ségröl. 

23. Urnap nyolcada alatti vasárnap az alsóvárm~i ptebántán 
Urna pi körmenet, délután 4· kor Mária .any uk gy ül ese á Fe hét vá' v 
zárdában. 

24. Hétfőn Ker. Szcnt János napja. ,\·~<)trafüreden d kövel· 
kezö vasárnap bucsu. 

27. Csütörtök, Sze nt László király. U rm-: p nyolcad;~, I~ eg gr l 
8 órakor szentséges körmenet a tem p lom ba n fs n(l?Y rr. is e. 

28. Péntek. jézus szive Onnepe. Ajtatossági ünnep, re}~geJ 
6·kor szentséges mise és Jézus szive liti\nia. 

29. Szombat. Szent Pétt!r é~ Pál aposkd ünnepe, ünnepi 
rend. 

30. Vasárnap Jézus szive vasárnapj:i, Mátrafíireden huc~u 
a templom védöszsntje keresztelő Szent János tiszteletcre. Gyöli-

gyösrOI a Szent Bertalan templomból reggel 7 órö~or indul a 
bucsu pap vezetésével. MatrafOred~n szentbe~zéd, szenisége~; kiír-
menel és nagymise lesz, délután 3 órakoi pedig litánia 6 ezutan 
jönnek vissza a bucsusok Gyöngyösre. 

Ezen a vasárnapon zarándoklat autóbuszon a mezökövesdi jé
zus szive bucsural 

Szt. Fereaerendi p/ebánia. 
2. Vasárnap. Délután a litánia végeztével a Rózsafiizér-tár-

sulat sorsolást tart, - --- · 
4. Kedd. Reggel 6 órakor sz. Antal ájtt:~toss~g. Ma van a 

trianoni békeparancs évfordulója. D. u. 4 órakor harangozás 
lmádkozzunk l 

7, Elsö Péntek. Reggel 6 órdkor a Jézus Szive Társulat sz. 
miséje a sz. Sziv oltárnál. - Főoltárnál ugyane•;k0r nagymise. 
Szentsétkitétel. jézus Szive litánia fölajánló imflval. 

s. Szombat. PUnkösd vigiliája. Szigoru böj~. Husétel nélkül 
egyszeri jóllakás. Reggel fél 6 órakor szertartások, keresztvizszen
telés, nagymise. 

9. PünkOsd·vasárnap. A Szentlélek eljöve telének ünnepe 
Ponkösd három napján Szentsé~imádás van templomunkban 
Minden alkalommal reggel 6 órakor Szentségkitétel. Óránkint sz. 
mis!k. Délutánonkint 3 órakor köz~s i ma óra; fél 6 órakor pedig 
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sz. beszéd, majd litánia és Szenlsigbetétel. Kedden a sz. beszéd 
•tán befejezö körmenet, ":lelynek utvonala: Vé~:tanu-Arany J. 
és Szécsény i- utcán vissza a templomba. 

12-14-15. A nyári kántoa·böjt napjai. 
13. Csütörtök. Páduai sz. Antal Onnepe. Reggel 6 órakor 

énekes sz. mise sz, Antal oltáránál, rövid sz. beszéddel, litániával. 
DélelOtt 9 órakor annepélyes nagymise. 

16. Szentháromság· vasárnapja. Az Urak Mária-Kongregá
ciója az Emericana gyöngyösi con ve nt jével együttesen gyUiésezik 
MátrafUreden d.e. 11 órai kezdettel. 

18. Kedd. Reggel 6 órakor sz. Antal ájtatossá1. 
20. Urnapja. A legmélt. Oltáriszentség rendelesének fOUn

nepe. Templomunkban 9 órakor csendes mise, Urraapi körmenet 
a sz. Bertalan templomból. 

23. Vasárnap. Reggel 8 órakor ünnepélyes nagymise, utána 
urna pi körmenet, melynek utvonala: Mária- Országut-jókai- és 
V értanu. utcák. Szerelette l kérjUk a jó hi ve ket, hogy a körmenet 
utvonalán házaik ablakait kivilágítani sziveskedjenek ! ÜgyeljUnk 
a példás rendre l A rendezöknek sziveskedjék mindenki készséggel 
engedelmeskedni l Tartótkodjunk minden felesleges beszélgetés
től l Enekeljünk és imádkozzunk l 

25. Kedd. Reggel 6 órakor sz. Antal mise és litinia. 
28. Péntek. jézus sz. Szive aanepe. Reggel 6 órakor nagy

mise Oltáriszentséggel, majd litánia és ünnepélyes engesztelése 
jézus sz. Szivének. 

29. Szombat. Sz. Péter é.s Pá• apostolok ünnepe. Vasárnapi 
rend. 
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A Szenf Bertalan Egyházközség 
anyagi ügyei. 

Egyházközségünk anyagi Ogyeit érinlö b"számolónkban 
örömmel jelenthel jük, hogy május hó 6· án készpénzben elküldQtle 
Eeerböl Török Kálmán kanonok ur 2000 pengő adományát, me
lyet e helyen is hálás köszönettel nyugtatunk. 

A ház után járó vizdíjat folyó évi julius hó 1 napjáig be
zárólag kifizettük, adónk pedig május hó l ig rendezve van. A 
hiz udvari részét és a folyosók tatarozását megkezdellilk, valamint 
az udvartéren lévO jégverem szomszédságában fekvö épttlet átala
kitásAt két üzlet céljára tervbevettOk, mindezen rnunkálalokat azért 
kélzittetjük, mivel a fennálló miniszteri rendelet értelmeben a be
fektet~si összeg 60 százalékát tatarozási adókedvezményben kap
juk vissza. 

A mostani tavaszra tervtzett 10 üzlethelyiség megépítését 
egyeniOre elhalaszjuk, mivel annak pénzügyi és építési kigondo
lása huzamosabb időt vesz igénybe, mert nem akirunk elhamar
kodott dolgot csinálni, másrészt pedig az időnyeréssei reméljOk 
p~nzügyi helyzetUnk megerősödését. Egyes lakásokban és folyo
sókon a szabad villanyvezetékeket falbasUIIyesztett cEövekbe he
lyeztettUk, mindig egy kevés ujitást eszközölve, amint azt pénz
Ogyi helyzetUnk is megengedi. 

Tovább folttatjuk adakozóink neveinek közlését: Mátyás JA
nos szöiObirtokos Petőfi-ucea 100 P, Pászti józsef szölöbirtokos 
PctOfi-utca 100 P. dr. 6r0ber Aladár kir. közjegyző 100 P, Vass 
Pál bankigazgatt 100 P, Pogány Béla ny. póstaföfelOgyelö 100 P, 
Pampuk Ferenc szöiObirtokos és neje Epreskert· utca 27 sz. l 00 
P, Ozv. Lukics Józsefné szOiöbirtokosnö Ko3suth-utca ICO P, 
Tóth Antal szöiObirtokos Bene-ut 100 P, dr. Zelleny Vince pos
taföfeiUgyelő 100 P, özv. Benei Ferencné (póstás) Petőfi-ucea 100 
Temesvary László gyógyszerész 100 P, Mészáros jános okl. kö
mUves mester 100 P, Sztoboda jenO divatárunagykereskedő 100 
P, Róm. Kat. P 0 lg. és Felsömezögazdas" g i Iskola tanári kara, 
OyOngyös 100, Libisch jenő járásbirósagi titkár 100. özv. Hein
rich l&tvinné városi pénztáros özvegye 100, Szabó Imre nyug. 
állomisfönOk Nádor· utca 100 P, jesztrebényi Pálné pékmester 
neje 100 p, Nemzeti Hitelintézet R·t. gyOngyösi fiókint~zete l 00, 
Nov4k Henrik ny. tiszt. Kálvária-utca 100 P. 

Eddic kOzOitQnk 72 nevet 12.650 pengő adományt. Mos 
kOziQnk 21 nevet 2100 pen~O adománnyal, tehát eddig közöltUnk. 
Osszesen 93 nevet ••.750 pengö Osszeggel, (Folytatjuk) P.L. 



Hitéleti tájékoztató 
a gyöngyös/)üsfJöki sz. jános templomban: 
2. Vasárnap 9 órakor sozentséges nagymise. D. u. 3 órakor 

litánia. 
9-10. PUnkösdvasárnapján és másnapján reggel 7 órakor 

csendes sz. mise, mely ut~n a püspöki hi\·ek körmenetileg men .. 
nek fel az alsóvárosi ferences plebánia templomba a legm. Ol
táriszentség imádására. Ott a 9 órai nagymisén mindkét napon 
részt vesznek, utána körmenetileg térnek vissza Pospökibt, ahol 
mindkét nap d, u. 3 órakor litánia resz. 

16. Szentháromság-vasárnapján· 9 o. nagymise; d. u J óra
kor lilánia. 

20. Urnapján reggel 8 órakor nagymise, utána körmenet a 
Püspöki-utcán felállitott négy oltárhoz. D, u. 3 órakor ünnepé
lyes Vt-:sperás. 

23-án az alsóvárosi urnapi körmenet miatt reggel 6 órakor 
esendes sz. mise lesz, d. u. 3 órakor litánia. 

29. Sz. Péter és Pál apostolfejedelmek ünnepén vasárnapi 
rend. Délután 3 órakor azonban ünnepélyes Vesperás is tartatik. 

30-án szakott vasárnapi rend. Szombati napokon, ugyszin
tén a két ünnepelötti napokon is d. u. 3 órakor litánia. 



~nyaltöDyvi hire/t, 
Szf. Berfa/an p/eb~nia. 
P. 6v husv6t annepe óta : 

a.) Szentkereszt szentségét fOivett6k: Katalin Zólyomi Jó
zsef Molnár MAria, László Prezenszki László Csépény Anna, 
Miria Egyed Bertalan Civinger Teréz, János Tóth János Besze 
Ilona, Mária Pecze Baliza Benga Teréz, Pál Németh Béla Kéry 
Verona, Ilona Odler Pál Besze Mária, Katalin Eperjesi jános 
Nagy Mária, Erzsébet Kelemen ferenc Korpás Rozál, Katalin 
Juhász Ferenc Kovacs Rozália, Imre Sánta Imre Nagy E!el, 
Oszkár Szepesi Trenka Peren' Horváth Mária, OyOrgy Cz~kmány 
Sándor Juhász 11->na, Erzsébet juhász Mihály Takács llonit, Mária 
Eperjesi ferenc Kovács l!tel, Katalin Székely Bertalan Valek Vik· 
tória, OyOrRY Hetik János Rostás Mária, Mária Bozsik józsef 
Petrovics Ilona, Mária Szollár ferenc Bozsik Teréz, Mária ju
hász István Bozsik Piros, jános Szalmásay jános Lolé Rozália, 
Mibály Balla Mihály Vernyihel Rozália, Tibor Cst!rnyák Imre 
·Vereb Márcel, László Kis józsef Tóth Erzsébet. 

(A keresztelt neve után a szUIOk neve van.) 
b. Az Urban elhunytak: juhász Méria l nap, Radies Gyula 

34 év, VIIény Ilona 27 év, Tőzsér Amália 35 év, Csehcsányi 
István 67 év, Bozsik Piros 31 ev, Domoszlal Rozál 72 év, End
rész Terézia 70 év, Biró Erzs•bet 89 év, Szlovencsák jános 67 
6v, Hevér János 60 év, Bóna András 67 év, Czap Teréz 40 ~v. 
Holzer János 49 év, Kiss Maria 58 év, Makovinyi Amália 84 év, 
Samu Ilona 27 év, Mezel Olga 7 év, Antal Ilona t nap. Dub-
csák jó1sef 39 év, Rácz józsef 3 év, Moha István 27 év, Sági 
Anna 57 év. 

C ) A házasság szentségét fölvették : Oyuris István Kerék
IJártó Etelka, juhász István Romankó Mar1it, Szabó OyOrgy 
Bak Erzsébet, Molnár jános Galcsó Mária, Szántó jános Csépány 
Rotália, Tuza ferenc fa1 kas Erzsébet, Borbély Imre Horvát 
Etelka, Treszler Pál Vernyik Rozália, Csoszánszki ferenc Schimi
cselr Gizella, Tóth Lisz·ó Gombos Ilona, Horváth György Nagy 
julianna, Kiss Zoltán Zsiga Marianna, Hacaavecz flórián Szek
rényes Erzsébet. 

Szt. Ferencrendi p/ebánia. 
Kereszteltek: füleki András és Szabó Mária Jetnya: Ilona. 

Tóth József és Varga· Mária fia c Oyörgy. 
Házasságot kfttOtlek: Mátra" Miklós és ViR Anna. Pint~r 

OyOrgy és Sefnylk Erzsébet, Duruc Póc Nagy László és juhász 
Lujza, Petbea József és Kaszab Anna, Horváth Perene és Takécs 
Anna, Kiss Jinos és Erdélyi Mária. 

Me1haltak : Vasboroli József 5 napos, HeeedUs Teréz 70 
6ves. Brunner Mária 83 éves, Stiller jános áldozópap, nyu1. 
1imn. tanár 67 éves. 
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