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Kérelem a katolikus testvérekhez! 
Evek óta látjuk már alsóvirasi plébánia templomunk IlflisO

belsO omlását-pusztulását. Az idl vasfoga rágja"marja templomun. 
kat. ~vek óta suttog•nk, beszélcetünk, tervezgetUnk, hogy egyszer 
mir tenni kell valamit. Ósré&i templomunkat lsten házához i116 
uj köntösbe kell Oltöztetnünk. 

A kOzOs óhaj mieiObbi megvalósUása Ogyében beadvány-
nyal fordultunk a Városhoz, mint Kegyurhoz és sürgetőleg kértük 
a templom kOlsO-belső renoválásinak folyamatba tételét. A Város 
4000 pengOt irányozott elő, hogy egyenlőre a kOlsOt rendbe hozza. 
Sulyos anya~i helyzete miatt ezidöszerint tObbet nem te&let. Nem 
zárkózik ugyan el kegyuri kötelességeinek teljesitése elOl, készség· 
gel rendbe hozna mindent. de erre ma k~ptelen. 

Igy állván a helyzet, azon óhajunknak adtunk kifejezését, 
hogy először a templom belseje ujitassék meg, ameanyiben ezt 
sürgOsebbnek tartjuk. Fenti 4000 pengOnek erre való felhasznál
hatásit k~relmeztak is, amit a váro• érdemes és megértö polgár
meatere teljesitheh~nek jelentett ki. l!zen összeg azonban csak kis· 
sebbik fel~t fedezi a belsO muakálatoknak. A hiányt társadalmi 
uton. jó lelkek áldozstos adgmányaiból lrell el{>leremtenfink. 

Ezen előzmények utia az elmult év utolsó estéjén felhivtam 
a jó hivek fi1yelm~t az elkövetkezO nagy ujitási munkálatokra ~s 
testvéri ösazefoeésra kértem mindenkit a szent ogy mielöbbi meg
valósilisa érdekében. A templomot zsufolásig megtöltö hivek ar
eia boldog mosolyt láttam. Ez a mosoty betekintést engedett a 
szivekbe. Megértettek ? Hogyne I Hisz a hivek öröme és dicsérete 
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a ragyogó- tiszta l em p'om. A szilveszter- esti hálaadó ájtatosság 
közben c:;endes im.1 kisér elében ajánlottam a legszentebo Sziv ol
talmába istenien magasztos, köz{'ts vágyunkat. ErOs hittel és a 
legteljest bb biz~ lommal lettem ezt, azon szent meggyözödéssel, 
hogy az Ur az Ö szent ke~yelmének ellenállhalatlan erejével 
meginditja majd a szivek(t és áldozalasságra serkenti a lelkeket. 
MeggyOzödésem, hogy ama szent esrén velem együtt sokan imád
koztak erre a szándékra. 

A nagyszabásu akció kUJsö elinditása január 8-án a Kultur
hAz nagytermébttn tarlou JnUiéssel kezdödött. A .bizalmas" jel
lego értekezletre megtelt a terem. Sokan csak sejtették, többen 
tisztában voltak a gyOiés céljával. Rövidrn h merteltem a tárgya t 
Templomunk bt:le.ö megujitása Ogyében kertsünk áldozatos, tevé
keny lelket. Ossze kell fognunk, áldozatokat kell hoznunk, zörget
nünlc, kérnünk, gyüj:ögttnünk kell és iEmeavén a gyöngyösiek ál
dozatosságát célunk még a nyár folyamán megvaiO~;ul. A jelenle
vők nagy lelkesedéssel áilottak a szent Ogy szolgálatába. Dr. Ba
riska Mihály állampénztári igazgató felhivására többen azonnal 
je~yeztek adomán~ okat. Elsönek Tremkó Ferenc egyházközségi 
VIlági tlnök tetí le 100 pengöt, hasonlóan B.uiska M1hály 1s 
ugyanilyen összegett aj~1nlott fel. Utánuk nyomban ft. Ulmanek 
lenac nyu~. fögimn. tanár is 200 pengöt heiyezelt az asztalré'. 
Ezen példák nyomán fellángolt a lelkesedé~ tOze és e~ymásután 
ajánlottak fel na~yobb és kit:sebb összegeket. Igy aztán percek 
alatt 1000 pengőnél több befizetés, illetve előjegyzés történt. Köz
ben a gyOjiöivek széíosztása is eiintézödölt. Senki sem akart le
maradni. Mindenki részt kiván venni tbben az igazán katolikus 
akcióban. Sz i vese n járnak házr ó!- ha zr a. kérnek, biztatnak i ~meröst 
és ismeretlent, ha kell tOrnek is, csak hogy jézus ügyét diadalra 
segitsék. S etindultak gl·oj~öivvel a kezükben, meleg buzgósággal 
a szivükben, hogy tevékeny munkatársak legyenek a nagy terv 
keresztUl vitelére. 

Katolihas Testvérek l Ezu!on is hizalommal zörgetek a 
jószivek ajtaján s kérek mindenkit karolják fel szereleltel a s?, 
ügyet· ÉrezzOk at valamennyien. hogy tartozunk ezzel a jó Isten
nek! Ne vonja ki maJ,!át senki ! Akinek töub van ajánljon fel töb· 
bet, akinek kevese van. adjon abból is jó szivvel l A jó lsten 
meg fo~ja tnlálni a rr.(ldot arra, ho~y a dicsöségére szánt ado
mányokal kamalos·uJ vlss;:atéritse. Ne feltdjük a szentirás inielmét 
Mérjétrk böséges mértékkel és teréi ett mérlé~kel mérik vissza 
nektek ! lsten a na~ylelkUségben sohasem hagy_ja magát föiOimulni. 

P.:tx et b~num! Bckét és áld~st adjon az Ur mindazoknak 
akik h1zának megujitásáért. áldoznak és fáradoznak 1 ' 

Ferences üdvözlettel: 
P. Kováls Raymund 

házMnOk-plebános. 
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Krisztus a családban. 
Szokatlanul melegen simogatott karácsony másnapján a nap· 

sugár, mikor döcögő vonatom klbandukolt az 411omásr61. A pá· 
rás ablaknvegen át a~ olvadó bótól csillogó mezöket néztem 
amikor bit or, tisztacsengés ü gyermekhang szólalt meg mögOttem • 
dicsért~ssék a jézus Krisztus! Amint hátrafordultam, egy egri 
kisdiák ismerősömet pillantottam meg. akivel hamarosan élénk 
beszélgetésbe kezdtünk. A nagymamához ment látogatóba egy kis 
karácsonyi csomaggal, mut hát a jó nagymamát is meg kell 
örvendeztelni a jé2uska ajándékaiból! Igen, mert hotott ám a 
Jézuska sok mindent l Cukrot, almát, kesztyUt, de a legértékesebb 
egy kép l A képen a jézuska van, amint kezeit ölelésre tárja és 
ezek a szavak a "Mit mondana a jézus?• Anyuka megmagya
rázta, hogy ez mit jelent. Ha akarunk valamit csinálni mindig 
arra kell gondolnunk, tetszik-e a jézuskának l l!s most jön a leg
érdekesebb. Az én kis barátom mindjárt el is mondja, hogy 
milyen hasznos ajándék volt ez a kép l 

Van neki egy kedves csacsogó 4 éves hugocskája, Miria. 
Mária karácsony másnapjának reggelén nagyon titokzatos fontos
kodó a re cal j ölt a kis bátyuska elé. Titkot mondott eJ, de ugy 
ám, hogy senki meg ne tudja. Levett a karácsonyfáról egy szem 
cukrot, pedig anyuka megtillottal Ki is bontotta titkos OrOmmel 
s már a szájába emelte az édes csemegét, mikor egyszer csak a 
falra tekintett. Ott mosolygott a J ~zuska és az irás: .Mit mon
dana jézuska!• Döbbenetes csend, egy kis ijedtség s egy bá
tor mozdulattal a kis Mária ujra becsomagolta a cukrot ~s vissza. 
akasztotta a karácsonyfára. Mert .mit mondana jézuska?• ha 
anyuka engedelme nélkUI ezt megtenném l 

Sok mindenröl beszélgettünk még, de nekem ez a történet 
járt az eszembe és csak erre a kedves jelenetre gondoltam. ~~ 
ugyan mi tette olyan bájossá ezt a történetet ? Az a gyermeki 
szeretet a jézuska iránt, amely ezt a 4 éves csöppséget is ké
pessé tette egy hősi lemondásra, önmegtagadásra és engedelmes
ségre. Milyen jó gyermekeink lennének ha minden szUI6 igy ne. 
velné gyermekét! Ha nehéz lecketanulás közben alt mondanA neki 
mit mondana jézuska, ha te most nem teljesiténéd kötelesséee
det?l Ha engedetlen volnál, h 1 hatudnál, ha caufolódnál. ha tor. 

Elölizettél már a Tudósitóra ? 
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koskodnál. ha csunyél beszélnéf, jaj mit mondana akkor a Jé
zuska? Hogy fájn a nek cl A gyermeki lélek jobban megtudja érezni 
J é z us Szivének fáj d :tim \t, mint. a felnöttek r És amit Jézuska 
mondana, azt tenné. Milyen szép lenne ~ok családi élet, milyen 
boldog lenne sok örreszo;fl, ha gyermekének lelkébe beitatta 
volna valamikor ezt a pár szól. Akkor_ nem lennének sir 6 
édesanyák, elkeseredett szivü édesapák és kitasziloU OregszUIOk l 
Ebből látjuk mennyire fontos Krisztus a családban r Mennyire 
szUks~ges a vallás a családban r Ha ott van Krisztus, akkor a 
kunyhO is palotás boldogsaggá válik, merl felmele&iti a sziveket 
és· ha a niv n.elrg, akkor mi.ndent és mindenkit fel tud me
legiteni. 

.. Jó gyermekeke!, jellemes embereket nevelni : ez a legfObb 
kÓt,elesséKOnk ! Ennek csak e&y módja van a vallásos nevelési 

Ked,·es Szülök ! Ha boldogok akartek lenni s azt akarjátok 
. ' hogy mindig a tiszta öröm töltse be a ti családi szentélyleket 

véssétek gyermekeitek lelkébe az e!öbbi szavakat l 

Nem. ez az élet ..• 
Amikor kedves Olvasóm ujságot veszel a kezedbe, keresed 

a nagy betUket, melyek ~yilkossáRróJ, betörésrOI, rablásról adnak 
szines képet. S ha elolvaFod, kiváncsisjgod fokozódott, a nem 
ismert rés). letek izgatnak, vag y várod a következO napi ujság 
ujabb szenzációját. 

A mi családunk egyik bö,cs öret tagja, jelentOs társadalmi 
életének alkonyán azt a kiielentést tette, hogy ő ezekről mit sem 
tud, mert nem olvas ujságot. A cliodélkezás moraja zugott fel 
közöttOnk, akkor m~g ifju emberek közOit. El sem tudtuk kép
zelni, hogy egy uri ember ujságolvasás nélkOl élje le ~letét. Ene 
az -Oreg ur szivarra J!yujtott és beszélni kezdett: 

Tudjátok, hogy egész életemben 48 as vgJtam és hivatali 
állásnmb;tn sok kellemetlenségern volt emiatt. ElvembOI azon· 
ha fl. Jlem engedtem, mut meggyőzödésem szerint ez volt az or• 
Slá&_boldogul4sának utja. S rni történt.? Változott a világ s e 
válfót~s után látnom "ellett, hORY felfogásom nem 12ámolt a vál· 
toz·~~k lehetőtlégével s e vAitozás az ellenkező felfogást érlelte 
mego·eflle!!l. T~~~~t;~es •. ezekután letértem a politika utjiról és 
lapot seln 4ie1W 1Mei •elembe. 
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Hát a napi élet eseményei? Hiszen azok ism!rete nélkül 
elmarad az ember a viligtól? - ad tam fel a kérdést, 

- Napi élet o • o - legyintett az öregur kezével, mit ér1esz 
te azalatt? A közgazdasági élet szakkönyvekböl, folyóiratokbór 
figyelemmel kisérhetőo A szépirodalmat nem az ujs~gban kell ke
resni. A tudományos és bo:cseleti dol&ok ott ugyancsak töredé
kesen találhatók meg. Vagy az"'.emberi gonoszságok leírását ke
resed? Ez igen, ez a lapokban található meg, de én arra nem 
vagyok kiváncsi. Az emberek százmilliói közötr mindég akad 
gonosz vagy megtévedt ember, ezek tettei szörnyUségét józan 
ésszel nem akarja tud. i az ember. F.lmennél·e te olyan helyre 
ahol betörnek, ahol csecsemőt gyilko'nak, vagy ahol a fiu apjára 
emeli a baltát ? Ugy.e menekUinél onnan. Hit akkor miért eresz
ted be házadba azt a hírt. Miért engeded, hogy ·gyermekeid 
ilyen lapot ktzükbe vegyenek? 

A eyermek lelkének az iskolai kr~nyvek nyomtatott betUi 
épen olyanok, mint a fiatal fának a karó, annak segitségével 
fejlődik erőssé. Az ujság nyomtatott bettiií sem nézi gyanu"al, 
nem gondol arra, hogy erkölcsi alapokat nélkülö2ő emberek ··tul
zásai, hazugságai, sokszor közérdekelleR< s rágalmainak szenny .. 
halmazala az az ujság, me ly a világot ismerteti meg a ·gyermekkel. 
Sok gyermek azután ehhez a;világhoz alakul és igy m:~gyaráz
haló meg az, hogy épen a jó h hbó~ v~ !ó gyermekek, akiknek 
módjukban volt otthon uiságot olvasni, ;egymásután követték el 
a szennylapokba való szenzációkat. olyanokat, mely a régi uj .. 
sigtalan világban n ern fordul h ~t ott elő, 

Igaz, a bonnek elrettentő hatása van. De meddig? Ameddig 
a napr61-napra val 6 olvasás folytán meg nem szo~j:t a b Unt. __ Az
után megszokja, jelleme legyengal és csak a bUn fertőjében érzi 
jól magát. 

Nézz fel az égr~. a f~lkelő napra, a viruló mezőre, hallgasd 
a madarak . énekét és mit látsz ? A Jóistln szelidség ét, jóságát 
sugározza minden feléd, efelett elringó lelkedet a madárdal éleszt
geti. Ez az élet, h::t ugytetszik napiélet, mivel mindennap megadja 
a maga :természeti ~yönyöréto 

Hallgasd a m ~zök felelt elhangzó hJrangszót, vagy a temp-
lomból kihallatszó imádságos zso'ozsmát, érezd át az egyszerU 
ember boldog ünnepi érzését, érezd otthonodban a családi élet 
szenzációk nélküli tUzhelyét, ez az élet. 

A Tad6alt6 a CYÖDKylsi katolikusok en•'••• 
erejét •uakilja J 
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Vagy emberekhez kapcsolódott életet akarsz élni ? Olvasd 
a bibliat és annak szellemét vigyed közéjük. Akkor ott is meg
talilod az életderot, a feJemelO szórakozást. Próbáljátok meg, 
kapcsoljitok ki magatokat a szenzációs lapok világiból, gondol·· 
jatok arra, hogy a vilál nem bUnfészear, az emberek százmillói 
nem olyanok, miRl a lapok által közOiük kikapart néhány eszét
vesztett s akkor a ti életetek is szebb és nyugodtabb lesz. 

Eközben az öreg ur szivarjának hamuja lebilleni az asztal
teritOre a nagy gonddal tologatta azt a hamutartóba. Majd iev 
folytatta a 

Ha az emberekben nem volna kárörveudés, a mésok baja 
iránti kiváncsiság, ha kiludnának emelkedni ebbOl a szennybOI, 
amibe ayengeségOk miatt besodródtak, undorral fordulnának el 
az ilye& hirlapszenzációktól. Ti azonban ezt napi életnek neve
zitek. Hitha nektek ez az élet, csak éljetek benne, nekem nem 
ez az élet ••. 

Nehány évtizea mulva én beszéHem ezt a fiataloknak, mert 
itértettem és magamévá tettem a bölcs szavak igazságát. Csak 
komoly, az igazi 61etet visszatükröző lapot vettem azután kezembe. 

Nigrinyi FiereDe 

f/ifélefi tájékoztató 

Február hó. Szent Bertalan plebánia 
1. Szombat· Reggel 6 óukor a Rózsafüzér Társulat élő tag

jaiért énekes szentmise. 
2. Vasirnap. Gyertyaszentelő Boldog Azszony egyszersmind 

a hónap els6 vasirnapja. Reggel 6 órakor a Szoz Mária Társulat 
offerteriumo& miséje, ezután rögton az Oltáregylet offertóriumos 
miséie SzentségkitéteHel. A 9 órai szentmise el6tt gyertyaszentelés 
utina körmenet ~g6 gyertyával. Este 6 órakor jézus Szive ájta
tosság szentbeszéddel. 

3, Hétfő Szent Balázs pOspök és vértanu ünnepe. E napon 
minden szentmise után szent Balázs pUspök és vértanu közbenjá
rási~rt torokszentelés lesz. Reggel 6 ól'akor Csárdás FereBe és 
Cserta julianna megholtaké(t alapiiványi Iiberás RYáKzmise lesz. 

Szerezz elölizetöket a Tudósitóra ! 
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4. Kedd. D!lelött 9 órakor C~orlos Gétáért alapitványi li
berás gyászmise. 

6. Csütörtök. Szent Ti!usz püspök és hit valló ünnepe. Ezen 
a napon van Szentséges A'yánk XI· ik Pius' pápáváválasztásának 
tize~egyedik évfordulója. A mindenható lsten sokáig tartsa 
Szentatyánkat, 

7. Péntek. A hónap elsö péntekje. Reggel 6 órakor jézus 
szent Sdve tiszteletére énekes mise SLentségkilétellel. Reggel 6 
órától kezdödnek a szokásos elsöp~nteki szentgyónások és szent
áldozások. 

9. Hetvenedvasárnop. E nap már a husvéti ünnepkör első 
napja. A ré~i idöben a kereszténye~ hetven nappal késztiltek elö 
a husvét megünnepelésére. Innen az elnevezés: hetvenedvasárnap. 
A vasárnapi szentmisék e nap1ól fogva viola szinbrn (a hUnbánat 
szine) vannak. Az angyalok éneke (Glória) elmarad a szentmisél)öl. 

ll. Kedd a Bold. St Dz lu' d i első megjelen~se Bernadettnek 
12 Szerda. Xt Piusz pápává való koronázásának évfordulója 

Reggel 6 órakor a Rózsafüzér Társulat állal szaigáitatandó énekes 
gyászmise Homolya józsefért. 

13. Csütörtök. Reggel 6 órakor a Rózsafüzér Társulat által. 
szalgáltan dó énekes gyászmise Hornolya Fer er~ c és Homolya István 
elhunytak lelkeüdvéért. 

14 P~ntek. Rt!ggel 6 órakor a R)zsaHizér Társulat által 
swl~áltatandó énekes gyás1;mise H 111olya Imre és julia elhunytakért. 

15. Szombat. l~eggel 6 ór-:~kor M t~uk István eihurtytért 
alapitványi liberá~ gyászmise. 

16 Vasárnap. Reggel 6 órakor a szent Tamás Társulat által 
s~olgállatandó énekes mise HegedUs Julianna élöért. 

23. Otvenedvasárnap. A fdrsangi birom napos szentségimá
dás kezdete. Reggel 6 órakor szentmise Szen~ségkitétetlel lesz. 

~4 Hétfö. l~t>ggel 6 órakor a Szent Tamas Társulat szentség
~mátLtsi miséie. 

25. Kedd. Reggel 6 órakor a Mária Tárt-ulat szentségimá-
d~si miséje, utána rögtön a l~ .. úsatUz.ér Társulat szentsé~imádási 
miséje. Egynegyednyolc órai kcllict'e: a szent Tamás Társulat 
of:ertóriumos mi .éje; 

Az Ouaregylel közöz iana0rájii f arsaugvasárnap és hétfőn dél·· 
után kettötöl három ,~ráig lesz, kedden pedig f~löttöl félhatig. 
Kedd~n délután 4 órdkor szent beszéd és utána bZentiégimádást 
befejező sLeniségi körmenet. 



8 Oylnp61i Katoliku• Tud61it6 

28. Hamvazószerda, A naeybOjt kezdete. Minden szentmfse 
után hamvazás. 9 érakor diákmise, alatta hamvazás. . Ha111vaz6· 
szerda szieoru bOjt. Hus~tel ~avez~se tilos, jóllakni csak eayszer 
szabad a nap folyamán. 

27. CsUtOrtOk. Reggel 6 órakor a szent Antal kenyer~re ada· 
kozó élőkért ~nekes szentmise. 1/4 8· kor a szent Antal kenyer~re 
adakozó elhunytakért énekes szentmise. 

Szent Ferenerendi plebánia. 
2. Gyertyaszentelő B. A. ünnepe. A ' órai nagymise kere

t~ben Unnep~lyes gyertyaszentel~& a szokásos körmenettel. D~lutin 
a litánia végeztével a Rózsafüzér-társulat tartja havi soasolisit. 

3 Sz. Balázs napja. Torokáldás lesz minden szentmise utin. 
Az iskolások a 8 órai sz. mise keretében részesOlnek a azokésos 
áldásban. E ·:,napon este 6 órakor az Urak Mária-konregációja 
hitbuzgalmi gyDI~st tart a Kat. Kolturház emeleti termében. 

7. EJ&6 péntek. Reggel 6 órakor nagymise 8Jtáriszents~11e1 
Jézus IZ. Szive litánia a felajinló imával. A Jézus sz. Szive tár
sulal 1z. miséje, 6 órakor a sz. Sziv oltáránál. 

16 Vasárnap. A déiulini litánia után a Ferences lll. rend 
havi OsszejOvetele. 

26 Hamva~ó szerda. Reggel 6 órától hamvazás, Üanep~lyea 
hamu szentel~s 8 órakor lesz. melyen az iskolások is me&jelen
nek. A hamvazkodás a bOnbánatot és elmulist juttatja eszünkbe. 
Szigoru bOjti napJ 

28 P~ntek. D. u. 3 órakor nagyböiti sz. beszéd. Litinia. 
Minden kedden reggel 6 órakor sz. Antal éjtatossáaot 

tartunk. 
A OyongyOspOspOki Szent János templomban. 

2 D. e. 9 órakor Onnep~lyes gyertyaszentelés, körmenet, 
naeymise Oltári~zentségeel. D. u. 3 órakor litánia. 

9 és 16-án d. e. 9 órakor sz. beszéd, nagymise. D. u, 3 
órakor litánia. 

23. A sz Bertalan templomi szentsécimádés miatt a sz. mise 
reegel 7 órakor lesz. 

Minden azombaton d. u. 3 érakor litánia. 
3 ·án sz. Baliza napján reggel 7 órakor sz mise lesz, utina 

torokildis. 
Hamvazószerdán 8 órakor hamuezentel és, hamvazás, ~majd 

''· mise fog tartatni. 



• 
Hireli 

~raekf6pisztorunk a felalmezllazclaüll iskola rtar6re 
3500 sz616karót, a Katoliku• Le16ayegylet r~az6re 50 miua tlzi. 
fit 1jánd6kozett. Ezek az intézm6nyek h6li1 azeretettel lOadol
nak az Oket timogató b6kezll tr1ekflpúztorra. 

Kasner lstY6n 6rseki lanic1oat, az egri Le16ny•ylet 11. 
elaök6t, Oyongyöa város szOIGttj6t Cúny toz16g klzbirtekealiR• 
egyban1ulag plebinoaivi vilaaztotta. POltilnknek uj mualrahely~n 
lalenjaegitö ildiait kivinjuk. 

S•6nt6 L6rlnc róm. kat. fiupoliiri iskolai tanirt a kuiiUII· 
miniazter megbizta a szegedi polgári iskolai tanirkfpz6vel kap
csolatos 1yakerló iskola miiJir nyelvi tanazfkének a vezetfa6•el. 
Ez a megbizatta nagy kiiUntetés, mivel a lbiniszter az er1ú1 
osazea pol1iri iskolák tanirai kOzUI választott. Sdnt6 Urinc a 
gvön1y6siek er6tt tudomAnyos munkiasi1iról, kedvell ismeret
terjeaztö el6adisairól ~~ igazsteos taniri mak0dáér61 •olt isme
retet. Tivo1ésát sajniljuk, de kitDatelO eiOréhaladiának oralanlr. 

Sebeaty6n Jinos szOIObirtoa a fels6viroai elemi iskola 
azegtny tanul6i r6szére 24 ''r c:ip~t ajind6kozott. Nemes lii
vének jóságiért hilis gyermekek napi imijukban moadanalr 
kOszon etet. 

Paraanll aaulatu1ek megblv61 keresik fel nap· nap utAn 
az embereket. Minden 1zombat vagy vaúrna, eat6re kel· 
Iemes mDioros vagy vacsorival egybekötOtt mulatúaot i16raek 
j6kedvvel, a vidimsig a tiszta lelkek fény6nek a derOje. De 
OrizkedjUnk a dorb6zelist61, ez mir ban 6s keaerl bantet611 von 
maca utin! 

Tud6altótak mir r61ebben leklzllte, . heay a S1ent Ber
talan egyhizlrozséc megvalósilotti az e&yh4zkOzs6&i a6v•ri intéz· 
mény 16tesit6s6nek Oszi _hatirozatit. Móritz Róza n6vér januir 1-~n 
elfoglalta illisi t, Ho1y a nov•r a tObb iz ben vizolt szociáli1 mun
káasAgit eredminyesen v~gezhesse, szOka~gea 01szeillitania a 
hivek kataazterét. Evégből utca•egbizottak keresik fel 1 csali
dokat és a szOkséges kérd6aekre lsszeirjik a feleleteket. KérjOIE 
hiveinket, fogadjék megértO azeretcttel 1 utca:neabizottakat él 
áldozatos munkijukban;legyenek ae1itsiaDkre. 

A Katellkua Lei.DYCiylet januArban tartott Íllllll6aqi 
IYUiéaén a jOv6ben tartaRdó mulat1i1aira i1en fiayelemr•m•U4 
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határozatot hozott. Eddi·g ugyanis minden nagyobb mulatságának 
zárórája reggel 5 ig tartott, aminek természetes következménye 
volt a másnapi munkamulasztás. Ettöl akarja ifjuságát az egylet 
megóvni és ezután a mulatságait délután 5-6 óra tájhan fogja 
kezdeni, a záróra pedig 2· kor lesz. Igy alkalm uk lesz a mulat· 
ságon résztvevöknek még az éj folyamán magukat kipihenni. 

·· A felsövárosl Éttekkar február 2 án a Kat Legényegylet
ben este 9 órai kezdeltel világi mUvek előadásával lép a nyilvá
nosság elé: ·Az egyesület ugyanis egyházi énekeken 'kivnl világi kó
rusok tanulásával is foglalkozik. Az Iparos 0dlkör zászlószente
lésén elért siker után r~mélhetjUk, hogy nemcsak a ~azdatársada
lom, hanem a zenét szeretö és élvezni tudók sokasága is fel~e

resí az énekkar .. estéjét. Ezen a hangversenyen az énekkar uj 
vegyes kara is szerepe ln i fog. A mUsort tarkitani fogja két egy
felvonásos szindarab : Rajta, rajta és a Kövémeredt Kiitsa. 

A Karitász 1935. évről tanott beszámoló közgyUiésén arról 
a hatalmas munkáról hallottunk, melyet a lelkes tagok egy egésl 
éven át végeztek. Sok könny, rengeteg fájdalom Hint el ennek a 
munkának a nyomán. BevéteJük 3 410·05 P, Kiadásuk 3330.89 P 
volt, amihez hozzá kell S7:ímilarunk azt a sok természetbeni 
adományt, melyet a karácsonyi ünnepségekre hoztak össze sze
gényeik részére a Karitász tagjai. Ezt az egyesOletet valóban a 
szeretet serkenti ! 

Február 15 én este 8 órai kezd !tlel a Legényegyletben 
Hazudik a muzsikaszó c. op!rett elö:tdasa lesz. Ez az előadás 

Galambos Sándor egyleti atyames~er jutalom játéka les1, ki több 
m'int 200-szor lépett már fel az egylet szinpadán. Előreláthatólag 

nagy sikert fog elérni a darab, mivel a legki~tinöbb szerep!ök ját· 
szanak benne. 

Balogh Sándor szölöbirtokos, a gazdakör elnöke és neje 
szOI. Pampuk Anna jan. 26 án ünnepelték meg a Szent Bertalan 
templomban házasságuk negyedszázados évfordu'ój:it. Az eztist 
jubileum szertartását Török Kálmán prelátus kanonok, volt gyön
gyösi plebános, a jubilánsok eskető papja végezte. A szertartá· 
son ·a gyermekeken és rokonságon kivül nagy számban jelentek 
meg a csaiád ismerősei és ti~ztelöi. A prelát us ur tidvözlő s7a
vait mesferien övezte körUI a katoli ~us szenisegi ház.Jss~g védel-

. mével s kivánta, hogy a j u bilánsok élettik további szakában iS 
élvezzék lsten támogató kegyelmét. 
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A központi áll. elemi iskota Szivgárdája febr. 2-án tartja 
farsangi teadélutánját. A gyern1ekek kedves mUsorral fogják meg-
örvendeztelni a jelenlevőket. · 

A Tudósltó jóbarétainak neveit hálás köszönettel lekö· 
zöljUk, mivel nagyobb előfizetésükkel elősegítik Iapunk · ,megerö. 
södését. 3 P-t fizettek : dr. Libisch Károly, Patőcs jános. 2 p. t 
özv. Okos Istvánné, Pogány Béláné, özv. Bálinth Kirolyné. BOkki 
Matild, dr. Tremkó Ferenc, Dankó Endre, Horváth István. 

A Szent Berta1an ptebánta ájtatos tireulatai az 1936. 
évre a következőket vátasztották meg vezetöknek. Szent Kereszt 
Társulat ; elnök: Kovács Sindor, födékén Gáspár István. aidékén 
Kel o József, jegyző Bágyi Ferenc. 

Szent Tamás Társulat : elnök id. juhász Mihály, födékán 
Kóródi jános, aldékán Turi Sándor, jegyző HegedOs András. 

Sznz Mária Társulat : elnök Garay István, födékén Mezö 
Ferenc, al dékán Vernyik Mihály, jegyző Habticsek Sindor. 

SzepiOtelen Társulat: elnök Rejlik józfef, fódékány Bogdány 
András, aldékán Kiss Bárány jános, jegyző Szorgalmatos Pál 

Rózsafüzér Társulat; elnök és födékán Tas~ István, aldékán 
Borbély jános, jegyző Molnár Ferenc. Kivánjuk, vezessék társu
lataikat a keresztény szeretet jegyében Isten dicsőségére. 

Társulati elöljárók eskD!étele. Az alsóvárosi Hozirium
társulat vezetősége ujév napján tette le hivatalos esküjét. A ve
zetőség névsora: elnök Kas2.ab Antal; diszeln.Ok Balogh Sándor; 
korelnök id. Bokros jános; födékány Farkas M. Oyörgy; aldtkány 
Vancsó József; jegyző Buday jános; aljegyző Balog józsef. 

A Jézus Szive-társulat elöljárói január 5· é11 nyertek beikta
tási ünnepélyes formák mellett. FOdékány lett KoYács Molnár 
Ferenc; elnök Trencsényi Ferenc ifj. aldékány Vancsó jáno~; 
jegyző Szepebi András. Az eskütétel napján mindkét tánulat kö
zösen járult a szeratáldozáshoz. Az eskütétel alkalmával 
P, Kováts Raymund házfőnök· plebános buzdit ó s~avakat intézett 
a megjelentekhez. 

AdományoJ:ás. AI alsóvárosi ferences templom sz. Kereszt
oltárához uj parkett-dobogót késziletett Szabó Imre és neje. Áldja 
érte öket az Ur ! 

U J Énekkar bemutatkozása. Mult számunkban közöltUk, 
hogy Gyöngyöspüspökiben megalakult a ,.Sz. János templomi 
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taekkar.• A tacok nagy lelkesedéssel !támogatják az énekórékat 
l el.a bemutatkozisok a karielonyi ~jféli sz. misén történt meg. 
Oentloaan betanitott éa precizen el6adott éneklésUkkel nagy ha
tilt ~rtek el. Azóta minden vasár- és Onnepnap azerepelnnek .• 
ToYiltbi ~~~p eredm~nyeket l 

:. .Krlaztua 61 a 1yer•ek• volt az Oszi kat. nagygyOiés 
ftl6raondolata. Err61 a tárgyról az elOirt tridiuumot igen sz~p 
ldmu. balleatóNI jelenlétében P. Tarcsafalvy Anaklét hatvani 
ferences atya tartotta. A kiváló szónok napról-napra tObb hivOt 
JOftzott az. alsóvárosi templomba. Szent Család ünnepén a dél
ut6ni lilinia keretében a házfOnOk plebános tartolla az Onne
p61yee ayermekfelajinlist Jézus sz. Szivének. 

A Karltisz epesOlet január hó misodik vasá1 napján tar
totta ezokisos teaestjét. A szegények nemeslelkü pártfogóinak 
jelenl•t6ben tlr •. Tremkó Ferenc tartott lendületes és mindvéglg 
•nle~fllzitO beazédet :az igazi felebaráti szeretetrOI, Teremy Ily 
hati101 ezavalattal. Fehér Gyuszi pedig kedves zongorajátékával 
telte JEillemaaé a vendégek .. e1yDttléttét. 

Az ••a R6zsaf0z6r Tjr1ulat uj Jzászlajára ismét adakoz
tak: Ozv, Bendő Józaefné.l•50, Borosi Józsefné 2, Tóth. Lacika 2, 
T6th Józaef, Pengrác Anna 2160, Grimm Antalné t, Csépány Lajos
n6 2, Kirily Józsefné 2,{Falcaik(Jánosné 2, V.· M, l, Galambos 
lmr6n6 ·30 .Lulr6cs Istvénné ·so, .. ozv, SzaniszlóJézsefné l, Csala 
Miria '50 Cloazinszki Anna ·so, a 14. bokor (Ri~óné) adomAnya 
2, T6tb Katalin csopertja 18·70 peng~t adtak a Szüzanya tiszte
lettre. 

OzeÍ'Iefelt :: 

Kérjlk el0tizet6inket, sziveskedjenek az el~fizetési dijat a 
Szent Bertalan plebánia hivatalába behöini. Ezt az áldozatot 
az6rt k6r1Uk,Amivelipénzbeazed0 alkalmazása nekünk ujabb terhet 
jelent. 1mit a e1ek•ly elOlizetési Osszeg nem ... bir el. T. Gy. Hely
ben. A.Szent Antal lánca babona. Ne engedje magit meglévesz
aeni, dobja papirkosArba. Ilyennel azok foglalkoznak, kiknek nincs 
i1azi hitDk, Sz, S, EJer. Koszonom. Nem lehet. 
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Ma sokan adnak l 
Ma sokan adnak de .. csak azétt. hogy nevök belekerG l· 

jOn az ujsállba, feJlalább miot N N. 
Ma sekan adnak de csak azért holly lef6zzékla szom· 

szédot, ismeröst, barátot ! 
Ma sokan adnak de csak szért, hoJly fintor,Zass•ll t~az· 

daQsáQukat. 
Ma sokan adnak de csak azért, holly mejvere~ell6~· u

ját vállukat, miot a bibliai farizeus eQykor mondván. .Isteni 
tizedet adtam mindenböl amim van !• A vámosról nincs tu· 
domásuk l 

Ma sokan adnak de csak azért, hoJZy minél hamarAbb 
lerázzák magukról a kéröt, hogy ne lássák a nyomortelep 
rongyos, ijesztő páriáit J akik be mernek tolakodni a pol.éri 
jólét kényelmes bástyái közé. 

Ma rengeleJZen adnak, de csak pénzt és uyagitl Jól Je• 
Qyezte valaki. • Ma az irgalmasságot uQy értelmezik és iY•ko· 
rolják, hogy az utaseknak utat mutatnakt• Testvér el ·aem 
katolikus szellem. Ezt a .pogányok és vámosok is mejteazik•J 
Ma nem elég csak pénzt adni, ma szivet, lelket, Kriutusi 
szereletet js kell adni. 

Testvér te adj! de lsten nevében, ~rette, Neki. 
Te adj! de személyedet még iloadolatban sem hozd 

össze füi!Qésbe adományoddal r 
Te adj! dP. ne kényszeredetten, vaflv mogorván, ~aert 

"lsten csak a jókedvü adakozót kedveli"! 
Te adi' de soha eine felejts eQy mosolyt, egy szerelet

teljes szót mellékelni: Hidd el ez sokszor többet ér, min t hi· 
degen csenQO penQOd, amelynek ovomán kicsurran a szivbOI a 
fájdalom, önzésed, •ógöd vagy közönyöd miatt. 

Te adj! de csak anr1ak, aki iQazán megérdemli valóban 
rászorulnak, annyit, amennyit anyasli erOd megenjeci, kül6o· 
ben vétesz a szociális szeretet el'ea l 

Még e1y példát! E&tv anQol papnak naJZy tömeget keDett 
adakozásra buzdítani. És ez a pap a nagy várakozáaba csak 
ennyit moo~ott: 

Aki az irgalmas szereletet Qvakorolja az Urnak ad 
kölcsön! 

Ha ez nektek eléJI garancia. adakozzatokl Amenl 
És óriási össze-et adtMk össze, mert hitték és tud~'k, 

hogy lsten hiztoean nem marad adósuk. Hi.yjétek el nekunk 
sem marad adós. 

Máté Pil 
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Adományok a ferences templom 
festésé:re, 

A Város által előirányzott 4000 pengön felOl az alábbi ado
mányok érkeztek templomunk javára. VIlmanek Ignác 200. Mazuk 
lstvánné:ozv 200, Tremkó Ferenc Dr. 100. Bariska Mihály1 120, 
Almássy Georgina 100. Ferences lll rend 150, Kat Kulturház 100, 
N N tOO, Okos Istvánné ·özv 100, S1molnik József tOO, Vas~ Pál 
50, TOigyessy László 40, Sebesty~n János 50, Dr Okolicsányi 
B~ia. 50, N N 50, N N 50, Magyar Nemzeti Bank 50, Oajdóczky 
An:al 50, Gyöngyösi Bank R T 50, Cserján Imre 50, Dr Burián 
Endre 50, Bobek László 50, Anárássy és Viczena 50, Belvárosi 
Takarék 10, Bartna Sándorné 20, Bozóki Sándor 5, Berecz And
rás .5. Bokros jánosné 5, Benei t-erencné özv 5, Borhy Imre 5 
Bujatka István tO, Balázs Piri Lajos 5. Bottlik Géza 5, Csabay 
István 10, Csépány János 20, Dr Csermák Gyuláné özv. 5. Csé
pány Lajoso~ Ozv 10, Csépány György ifj 5. Csépe Sándor id 5, 
Cserta Margit és Erzsébet 5, Darócz jános 10, Demkó jános 15, 
Deseö Dénesné tO, Dó1sa józsef 5, Duoa István 5, Egyed jános 
20, Eperjesi István 5, Fehér Istvánné 5, Fábián János 20, Fogel 
Gyula ~O, Füleki Józsefné 10, Fischler György 5. Fridrich Margit 
5, Dr Gröber Aladár 25, Grimm Antalné özv. 25, Grigely Józsefné 
Ozv. 10, Gambár Jánosné 5, Gulyás István 20, Gligá-né Ozv 10 
D.- Gröber Ferenc 5, N N 34. N N 55, N N 10, Hornyák Béla 
f), Hevér Béla tO. Józsa György 10, juhász N· né. 5, Jézus Szive 
Társulat 25, Kiss János 20. Krakóczki Pálné özv. 30, Kisk~li Fe
renc tO, Kozmáry Ferenc 10. Kugyelka Fer•. ncné özv. tO, Koz
m ~ri Ferenc 10, K'árik jáno,s 5, Ku 1csár Ferenc l O, Kozmári Ist
vánné 5, Király János 15, Kiss D Já:1os 5, Krakéclki Jánosné 10, 
Kiss Antal 5, Kudos Károly né özv. 20. Kovács család 5, Kovács 
józsef és J~nos 10, özv. Lakosné 25, Mária Valéria Intézet 20, 
M::~gyar Ált. Takarék 20, Mati7 J1nos 20, M F 5, Molnár Géza 
Mantuánó József 5, Mo nár János 5. N N 5, Nigrinyi Béla 15, 
N N 5~ Nagy_ Kovác" Ferer.c 5, Nagy Sándor 20. Nagy Sándor 
10. Pampuk Mihá'y 10 Pethes Józsefné tO, Pásztor József 20, 
Pethes Béláné özv 15 'R· .. szegei Géza 5, Rhédey Lajosné 20, 
Rr1dnics Ida 20. Rozárium Tánu!at 5, Streitman Erzsébet 15, Si
pos Benedek l O, S•icz Zoltán 5, Sándor Istvánné 5, Szalay János 
id. 20, Szalay józstf 5, Szenilélek Társ 25, Székely András id· 
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10, Tóth Antal k. 15, Tököli Imre pl. 5, Toman józsef 5, Toldi 
józsef 5, Toldi Józsefné 5, f'óth Ferencné özv 5, Varga Ignác 10, 
Vabsorosi józsef 5, Vereb józsef 10, Vasborosi jó~sef: ifj. 5, Zsiga 
Aladár 20. Az. eddig. közölt készpénz befizetések összege ~ 307 4 
pengő. Az Ur jézus legyen az adakozók, igen nagy jutalma·! A 
következő számban folytatjuk. .. · · 

A Sz en t Bertalan Egyházközseg 
anyagi ügyei. 

Az elmu't eutendöben több mint 4000 peng6s átalakitási 
és tataratási munkát végedettünk el a Stentkorona Háton, 
mely uükséges beruházások részben az épüTet ~karbantartását 
célozták, mivel azt eléggé eJhanyagolt állapotban vettük át, más· 
részt pedig egyházközségünk részére volt szükséges az a négy te 
rem, melyet sikerült is biztositanunk és karba helyeznünk. Ezek 
a helyiségek jól szol~á.l~ák a c.élt, melyre r~nd~ltett~k, mert nap 
mellett sürün látogatottak elven lüktető éJet folyik bennünk, sok 
hasznos munk'a he'ytü1 tzo'gál. Benyujtották a; tatarotási adó
kedvezmények elnyerése iránti kérelmünket, a váro'si mérn6ki hi. 
vatal felülvizsgálta ·at elvégzett munkát, azokat mind elfogadta 
A hasznos befektetett 4000 pengö töke u'tán 50 uázalék tehát 
2000 p adókedvez .. mény illeti meg egyház~ ozségünket s várjuk at 
illetékes hatéság et irányu döntésit. 

l ' • 

Az egri egyh1zmegyei alapoktól felvett 9000 · pengö köl-
csöntöke elmult évi kamatát pootosan befizettiik. Ugvanis erre a 
tartozásunk_ra utólagos kamat teljesítt~s van előirva 'Jan 1 O én járt 
]e a banknál levő 12000 Pengös tartozásunk is. Erre a kamatot 
a v.áltö 11leték megkimétése szempontjából félévre fizettük ki. Leg· 
közelebbi lejáratunk június hó l O én lesz. 

. l· . . 

A:, ezek utá~ befolyó összes lakbér jövedelmL:nket, mely a 
kö:,tartozások után fog maradni, a ttketartozás csökkenlisére 
fordítjuk, hogy kamat terheinken könnyítsünk: 'Tartozás elöre 
láthat6h1'g csak a. Je.gminimálísab b lest mivel at elmult eu tenelő
ben mindazt elvégeztük, ami csa'k 'szükséges v:olt. 'Ezt annál is 
inkább kellett tennünk mivel nem tudhatuk, hogy at adóked
ve:,m,nyt a folyó esztendOre is ki forják te~jesztcni. 



ll 

GytJt6ivéiakkei feljetyaett aclomáayok k610I Cl ideig mia
•IY 1 aoo pentO m•l ma il ltefilctetlen. Ennek miaclea CIYCI 
fil •r;.rc llámituak. mert &l eJfjeiY&áek birtokában •• tudati· 
baa matelak ••llalai k6teleaetbt1et maaunkra. Ha aem is CIV· 
saare, ele ·elek al 6s1Sc1ck f6lt•tleaül bcfo1aak folyai ptDitá
ruaklaOI, mcrt miadenk.i tudja aat, aki valamely adományt 6a
k•at felaJ4nlott, holT aat be is kell acid fiaetoic. 

lllet4k tartodsuakat a kapott kedve1mmy pontos betart'· 
sával ap111tjuk, Havoúát feladjuk aa erre mc1állapitott 6uac· 
acket. 

Oalcthclyi14tUak •• lakásaia" mla• ~clfotlaltak, üres CIT 
alacs. BáiOiak cl•1 pniatosaa fiactack, visaone mi is 1oadosko
cluú miaclarr61, ami nekaak a ayu1oclt •• savartalan ••rletct 
biatoútja. 

(F olJtatjuk) P. L. 

A modera nil GltGzkBd6srGI •s a mai ti n c:6rDielr61 meg
lzlyle16are m~ll6 it•letet mondott egy hires orvos. Az amerika& 
tUd6v~az t.llenes eayeaOiet orvosi értekezlet én nemré1 egy dr. 
John Smith nevU tOdOapec:ialista elOadást tartott s kimutatta, hegy 
·ami6ta 11 uf nOi divat uralomra jutott, a tUdOvész a nGknél hi· 
betetlen m~rt•kben meg nOvekedett. 1115-ben mondotla még csak 
3·8 adlaiékkal tObb n6, mint férfi halt meg tuberkolóziaban az 
earesUII itlamok lerOittén, mig 1927-ben mir a nOi tOdOv~az 
halileselek szima 19 azAralékkal mulja felOl a ftrfiakat. Ennek 
fOoka szerinte a nOk hitnyoa OltOzkOdése 1 a tulaágos tánc:olis. 
Ezért igy int'i a neves orvos nemzete leinyait és asszonyait tObb 
61t0zkld~l ~~ kevesebb .JAne:. 

A Szeat Bertalan templom Szent Antal perselyébe az el· 
mult esztendölten 2029 P 51 fillér folyt be. EbbOl kenyérre 1269 
P, 89-fillért buara 359 P. 50 f. tri, szeg~ny iskolás gyenaekek r6-
sz6re c:ip6re 120 P-Ot hittankönyvre 40 p öt, sze1~nyeknek k~sz
p!nzben 2 40 71 fill~rt Osszesen 2030 P l O fillért adtak ki. 

Szel'ezz elölizetöket a Tad6sit6ra l 



F Ó G E L G Y U L A=============~ 
afí6rú, 61uur6•z 6• lát.zer6•z· 
Gyöagyös,-Banisz-tér ·12. 
Ajánlja: elsftrendD zseb, fali, asztali 
és ébresztő óráit. A világhirD svájci 
"TELLUS" órák gyöngyösi egyedárusitója. A leg
modernebb szerszámgépekkea felszerelt javitómli
hely. Prlclz munka. 

Arany gyDrDk, fDlbevalók, arany keresztek. -
Arany kereszt valódi gyémántkövekkel már tO·
P-töl kapható. Valódi ezDst áruk, tálcák, 
virág vá zák, likilrös és dohányzó kész letek stb. 
Mindennemn optikai áruk. SzemDvegek, csfptetök" 
Dveg kDiönlegességek, h6mérők, lázmérök, must-

és borfokolők stb. 

Keresse fel üzletemet bizalommal! l 
... ,.,.., ....... ____ ...;..... _________________ _ 

lielött bntort tás4rol 
keresse fel gazdagon 
felszereJt raktárarnat l 
Temetkezési ,·állalatom 
minden igényt kielégit. 

asztalos mester, 
butorraklára és 
temetkezési vállalata 

GJÖJl&JÖS, Kossuth-a. IS. 
TELEFONSZÁM: 330. 

Alapitatott : 1867. 

Akar On 
olcsón vásárolni? 

Akar On 
~énzéért jó árut kapni? 

Akar On 
megbizható helyen előzékeny 
kiszolgálásban részesülni ? 
Mlndezt megtalálhatja a 

gyöngyösi Hangyában 
A 
HANGYA 

.. 

árui megbizhatók, 
naponta frissen érkeznek. 

Rendes havi vásárlóknak ked
ve7ményt ad. 

Szivcs érdeklöd~sére a Hamzya 
irodáj~ban felvilágosilást nyui•unk 

'117. l~a1gató~jf 



8008 LAJOS 
és papi szabó • -, ar•-

Haiiisz-tér 5. sz. 

•:: ... , .. 

'. 
'' l' 
l' 
l' 
l' 

l ' 
l • 

KESZIT 
minden e szakmába vá
gó munkát: reverendá.t, 
cirnádat, cingulust és 
quadratust. elsőrendO ki
vitelben, teljes ~za'latos
ság és m/)rsékelt árak 

; __ ;_;_;i._;. j_;;_. ;i~_iij_~~i;i;;i~m~e~ll e~tt~. = ~ P·r...,_ • ....." 

T éli tüzelőj ét, 
szénszükségletét, 

• 

l E L E F O N: 41. 

l E L E F O N : 41. 

,.,.,. "". 

Püspöki-u. 2. 
szerezze be ! ! 

_....._",~ • .,. ~- .......... ~ ... .........._ ... -~.--~-~ .... c:-.w:;~~· ... -· ... ~ ......... , •.• &:!~ .• ----

Jltlt6•'cH 
NacY~~•ps 
Teklatetea 
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