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NAGYBÖJT ... 
Az áldott tavaszi nap életet lehel a téli fagytól meggém• 

beredeu testű, látszólag halott növényzet bőre alá. A langyos 
tavaszi ~Szél kamaszos haneurazással segít az utcasepróknek tisztára 
seperni az utcákat. S mindent körülölel a nedves, párolgó föld 
szagától terhes, ózondús, életet, virágzást, lombbaborítást váró ter .. 
mészet fészkelódése. Ilyenkor új élet felé tör körülöttünk min den. 
Igyekszik a természet a számára előirt örök törvényeknek eleget 
téve biztositani a nyár és az ősz terményeiból fakadó gazdag 
aratás, bő szüret igéretét. S hogy ez valóban bekövetkezik-e az 
a további t~Ietkörülmények függvénye. 

Igy néz ki nagyjából a természetben a nagybőjt időszaka. 
Milyen a nagybőjt a mi életünkben ? Felszárítja a farsangi 

mámor borgőzös fülledtségét, elnémítja a szinesen cifrálkodó kar
neváli forgatag harsogását s a bűnbánat violaszinü palástját adja 
ránk a hamvazószerdán fejünkre hulló hamu, kijózanító, örök me
mentója: »Emlékezzél ember, porból lettél és porrá leszel.« 

Szörnyü érzés a gyarló ember szamára, amikor, mint forró 
láva elönti agyát az elmulás gondolata, végig ömlik gerineén s 
elzsibbadt idegzete száz karral egyszerre nyulik az életért való 
kapaszkodásban, reménységtól fűtve, minden után, ami épen keze 
ügyébe esik. S mit tud megmarkoini e külsó világból? Talán 
csak a délibáb gémeskútjának koloncát, melynek képével ó is el
tünik. Ha ebben a világban látod életed célját, ugy elveszel, de 
a lelked az örök gyötrelmek honában élni fog tovább. 

Emeld fel tehát tekinteted, s nézd : Itt van az Út, az igaz
ság és az élet. Itt van Krisztus, a Megváltó lsten, a Golgota 
keresztjén, hogy megvilágosítsa a lélek sötétségét, hogy megmutassa 
az ösvényt, hogy feléd kiáltsa az igazság törvényét. 

Itt van Krisztus, hogy a hallelujás husvét feltámadásának 
ragyogásában eléd tárja a boldogsággal teli örökélet sóvárgott 
igéretét. 
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Ö szereleltel hiv mindannyiunkat, ~ik terhelve vagyunk, 
hogy megvigasztaljon bennünket. Ha az élet megrugdalt, arcúl
vert, ha a bánat szúja pereg sziviinkben, ha úgy érezzük, hogy 
mindenki elhagyott, az egyedülség gyötrődésében oly véghetetlen 
vigasztalás odaborulni az ébredő tavasz zenéjétól átöiP.It kálváriai 
feszület lábához s mélyen szomorkodva belekapaszkodni, felol
dódni, beleolvadni Krisztus felénk sugárzó szeretetébe. E feszü
let tövében felszáradnak az árvizek tajtékzó, szennyes hullámai, 
itt elhalkul a világot felverő harcigépek morajlása, ~tt elsimul az 
élet ezernyi gyötrődése, kínja, szenvedése. 

A nagybójt, a természet ébredésének évszaka, szinte ösz
tönzi aL új élet, a mélyebb, bensőségesebb lelki élet felé az em
ber szivét, hogy az isteni és egyházi törvényeknek eleget téve, 
igyekezzék biztositani a megváltás eget földet betöltő, isteni cse
lekményéból reánk sugárzó kegyelmek gazdag aratását. 

Dr. Hornyá ~< Miklós 

, 
A MA ISKOLAJA: 

RÓMAI KATOLIKUS KERESKEDELMI 
SZAKTANFOLYAM. 

A gyöngyösi római katolikus Sz.ent Bertalan és alsó~árosi e~y
háLközségek által fenntartott gyöngyösi római katolikus kétéves női ke
reskedelmi szaktanfolyam már több mint má~fél évtizede teljes sikerrel 
szolgálja kettős célkitüzését: egyrél!lt a ~agvar leányifjuság lelkét mü
veli keresztény katolikus valláserkölcsös légkörben, a családi nevelést 
folytatja és kiegészíti, főként pedig megalapozza a leánynövendékekben 
a biztos keresztény és nemzeti 'ilágnézetet, amely majdan a leányif
juságot lelkileg egyedül le!IZ képessé tenni örök női hivatásának betöl
tésére a családban és a gyermeknevelésben: másrészt !zükség esetére 
a növendékeket a legfontosabb gazdasági és kereskedelmi alapvető is
meretekre és ügyességekre megtanítja, hogy a gyakorlati élet derék 
munkásaivá válhassanak, hogy a kapott szellemi és erkölcsi érté~ek 
gyakorlati irányu érvényesítésével a körulmények kényszerítő hatása 
alatt esetleg önálló létfenntartásuk leh~tővf· dljf.k. 
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A szaktanfolyam életrevalóságát másfél évti1edes , multja mellelt 
a novendékek sz•imának állandó emelkedése mutatja legjobban, továbbá 
az a Siokatlan körülmény, hogy a végzell növendékek kozül mindazok, 
akik nem maradtak a családban, hanem kenvérkereset után néztek mind - . 
el tudtak helyezkedni fejlődő gazdasági életünk valamelyik ágában, s 
legalább bizonyos mértékig mentesítették szüleiket eltartásuk gondjaitól. 

A tanfol y am eddigi működésével a szülők és a felettes hatóságok 
megelégedését kivívta magának és szépen fejlődik. Fejlődése azonban 
tobb szempontból sürgősen megoldandó feladatokat ró a fenntartó egy
házközségekre. A Slaktanfolyamnak csak két terem áll rendelkezésre, 
amelyekben alig férnek el a P.övendékek. A Szent Orbán-téren lévő 

régi iskolaépület e~yik tantermében nemcsak 40 tanuló szorong, hanem 
ugyanabban a te!emben nyer elhelyezé~t a szaktanfolyamnak 14 író
gépasitalon elhelyezett 14 írógépe is, minek következtében a tanterem
ben alig lehet közlekedni. Az írógépórákat jelenleg mindkét évfolya
mon c~ak ugy lehet megtartani, ha az osztályok naponta néha kétszer 
is helyet cserélnek, ami sz.intén zavarral jár. Tehát sürgős feladat volna 

egy külön ~épiréterem megépítése. 

Igen sulyos probléma a vidéki tanulók elszállásolása. Kb. 20 ta
nuló vidékről látogatja a tanfolyamot. A mostani nehéz közlekedési vi
swnyok miatt a legtöbb leánynövendéknek be kellett költöznie a vá
rosba. Alig lehetett a leányokat megfelelő helyen elszállásolni. A 
gyöngyösi családoknál könnyen lehet gimnazistákat vagy mezögazdasági 
középiskolai fiu tanulókat elhelyezni, de leányoknak kosztadásától vo
nakodnak a szállásadók. Ezt a kérdést csak egy leányinternátus szer

vezésével lehetne megoldani. 

Gyöngyös város a Mátra alján, a sikvidék és a hegyvidék talál

kozásánál fekszik, s az ország egyik igen régi élénk ipari és kereske
delmi központja : a város fekvése a növend~kek egészsége, testi és 
szellemi fejlé5dése szempontjából a lehető legkedve1őbb. Ebben a vá
rosban a női kereskedelmi szaktanfol}am szinte hivatva van, hogy 
messze földről idevonzza a gyakorlati életben elhelyezkedni óhajtó le
ánynövendékeket, hogy itt, egészséges környezetben sajátítsák el a gaz
dasági élet ismeretelemeit. Ha a fenntartó egyházközségek meg tudnák 
oldani az előbb jelzett problémákat, a gyöngyösi róm. kat. női keres
kedelmi szaktanfolyam életéLen egy szebb fejlődési korszak venné kez-

cletét. 
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P. HERMANN HERMENEGILD 
ÜNNEPLÉSE. 

Mint már előzőleg közöltük, folyó hó 9-én tartotta P. Herrmann 
Hermenegild házfőnök, alsóvárosi plebános ezüstmiséjét, s azt követŐ· 
leg az alsó- és felsővárosi egyházközségek együttes díszgyűlésen ünne

pelték őt. 
Az ünnepséget egy cikksorozat előzte meg, melyben a jubiláns 

egyházi és szociális müködése volt méltatva. 
Közel ezer ember szerongott préselten a kath. 

termében s annak kétoldali folyosóján s talán még 

folyósóra nem fért be s hazament. 

Kulturház nagy
több volt, aki a 

Mi ugy véljük, hogy az ünnepségen Gyöngyös város papszen

telő, paptisztelő lelke, Gyöngyös város vallásosságának mélységes for

rása, a Szív indult meg veleszületett vallásosságának dagályától. 
Ott is volt mindenki, mert a jókat még a vallásilag közönyösek 

is szeretik. 

Ezen az ünnepségen oly szépen domborodott a jubiláns egyéni

sége, hogy aki nem ismerte ebből, megismerhette. 
Dr. Puky Árpád polgármester mondta róla, hogy kemény, szinte 

félelmetes ember volt a város politikában, de mindig finom s tisztele
tet parancsoló, s mig elveit körömszakadtáig védi, addig másrészt be

látó, s mások jogai val, érdekeivel szemben conci liáns. 

Ez a kemény férfi mily alázatos. A tegnap még activ provinciális a ma 
provinciálisának beszédjében mély alázattal megcsókolja lábát, kezét. Egy 
fegyelmezett, lsten akaratán megnyugvá, igénytelen, e~yszerü, de az 
örök reménytől ihletett lélek beszélhet igy, aki bármit óhajt, mindig az 
lsten akaratának teljesedéséért könyörög. P. Schrotti Pá l provinciális 

talált is erre igen méltó választ: "Ezért szeret téged mindenki, ezért 
hozom én 400 testvéred őszinte kivánságait. « 

A keménységet és alázatosságot szépen ivelte át Monostory 
Adorján prépost, plebános, midőn beszédjében azt mondotta, ily kész. 
séges lelkülettel lehetsz mindenkinek minden. « 

Felóldódtak az ünnepélyen a szivek, a lelkek. A szent szetetet 
és tisztelet pirja kiült az arcokra, s megható volt, midőn a lélek csen

gés a sziv suttogásban programmon kivül felált Kovács Gyula ipartee-
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tületi elnök, 1 kedves szavakkal tolmácsolta, hogy az iparosok 11 itt 
vannak, mert a tisztes ipar Istent s az ő ffllszentelt papját sohasem 
hagyja el. 

Ott voltak az egyesületek is, mert jól jegyezte meg üdvözléS be
szédjében Stiller Kálmán fögimn. tanár, hogy minden egyesületnek 
vagy alapitója vagy értékes támogatója a jubiláns. 

Ily szép ünnepséget csak a jubiláns személyével kapcsolatosan 
lehetett tartani, kit ugy tisztelnek, hogy Pátzay jános és Tarnay Gyula 
karnagyok egyetlen sz6ra örömmel vállalkoztak a vezetésük alatt álló 
énekkarok kiváló azépen sikerült szereplésére. A leánykör, a Mária le
ányok, a Mária Valéria intézet önkéntes szereplésükkel minden szivet 
örömmel töltöttek meg. • 

Magunk részéról csak azt fűzzük a szép ünnepséghez, hogy az 
Ur gyakran leereszkedik müvének létráján szerettéhez, hogy megihlesse, 

felmelegitse, akinek finom érzéke van, meg is érzi e kegyelmet. A 
hallgatók ugy látszik meg is érezték ezt a melegséget, mert a szent 
szeretet és tisztelet pirja ült a hallgatósá~ arculatán, s fegyelmezett lelkü

letén. 

Hitéleti tájékoztató. 
Szent Bertalan plebánia. 

2. Első vasárnap. Este 6 órakor oltáregyleli imaóra. Végezzük 
a 9. - - ik imaórát. - 7. Első péntek. Előző csütörtök délután 3--6 
óráig, valamint pénteken reggel 6 órától gyóntatás. A menházban szent
ségimádás. - 15. Szombat.nemzeti ünnep. A szent Bertalan templom
ban d. e. 9 órakor ünnepélyes szentmise a hazáért. -- 19. Szerda. 
Szent józsef napja. Ünnep nyolcada alatt a 6 órai szentmise után litá
nia szent józsefhez. --- 25. I<.edd. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. 
--- 30. Fekete vasárnap. Kálvária templom bucsunapja. 8 órakor kör
menet indul a Kálváriára, hol szentbeszéd és szentmiie van. --- Nagy
böjt minden vasárnapján délután 3 órakor a szent Bertalan templomban 
nagyböjti szentbeszéd és litánia van jézus szenvedéséről. A Kálvária kápol
nában napyböjt minden napján délután 5 órakor az Ur Jézus •zenve .. 
dé•éról litánia van. 
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Szent Ferencrendi plebánia 

• o •• _ 2. Vasárnap. Egész napon Szent~égimádás. D. u. 2 órakor az 
Oltáregylet tart imaórát, 3-4-ig pedig a Rózsafüzér-társulat. Este fél 

, 6 órakor szentbeszéd, litánia és befejező T e Deum - 7. Első péntek . 
. 6 .ór~kor .Szentségkitétel, szentmise, jézus Sz i ve litániája fél 8 órai 
szentmise után Szentségbetétel. ---- 9. 6 órakor a Rózsafüzér-társulat 

.szentmiséje. - 16. 6 órakor a lll. Rend szentmiséje, - d. u. keresztut 
után 111. rendi gyülés. ---25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 
•z istentiszteletek a vasárnapi sorrendben lesznek megtartva. 

MEMENTO. 
Az idei farsang alatt a haran

gok sok fiatal, hamar megstakadt 
·éretet sirattak el. Különösen, komo
tan figyelmeztetett bennünket a ha
lál nagy törvényszerüségére, ép akkor, 

amikor farsangi mámorban tobzódott 
az élet, mert ne tagadjuk, mi ma

gyarok, az idén is jól farsangoltunk. 
Az lsten intése minden haláleset,külö
lönösen a fiatalok halála. Az ilyenekre 
jobban felfigyelünk, jobban fáj, hogy 
elmentek tölünk, de valahogy mé-

lyebben kezdünk gondolni odaátra. 
Két gimnázista diák szörnyü tragé
diája meg rázta a várost. Kiss László 
VII. és Pataki Antal Vl.-os gim-

názista volt. A diáklányok kozül 
Hajagos Erna IV. és Rupp Margit 
11.-os polgarista engedett a hivó kin

nak és indultak a jobb hazába. Egy 
kis elemista lány, Florschütz Gizike 
T amarnéráról jött Gyöngyösre meg
halni. Átérezzük a szülök mélységes 
fájdalmát. Mindnyájunknak fájt. 

Hatalmas tömegek könnyezték őket. 

Nem tehetetlen, tompa panasszal 

gondolunk a friss sírokra, hanem 
azzal a biztos tudattal, hogy él 
Krisztus, az élet és halál Ura, s 

hogy van feltámadás és lesz a másik 

világban találkozás! 

:::::1!11!!!!:: 
A F ejérváryné Int. !Vlária-tánulata március 2 j-én tart ja 2) 

éves jubileumát. Reméljük, hogy a volt Mária-gyermekek közi.i l se fog 
egy se kiányozni. Szereleltel várja a jelenlegi Mária-gyermek ek cso
portja és az egész intézet a tagokat és az érdeklödölcet. Kedves, volt 
Mária-gyermekek, Nagytestvéreink! Köszönjük, hogy a lelkigyakorlaton 
oly nagy számban jelentek meg és buzgóságukkal nekünk sz.ép példát 
adtak. Imádkozunk értük, de kérjük foglalják buzgó, hathatós fohásza
ikba kisebb testvéreiket is. -- P. lanich Mihály C. M. orszá~os igaz
~ató tartotta a Mária leányok lelkigyakorlatát febr. 13-16-i~. 
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H l R EK, 
A F óegyházi Énekkar ha

talmas tábora, február 2.-án, Gyer
tyaszentelő Boldogasszony napján 
rendezte hagyományos farsangi ösz
szejövetelét a Kioszk nagytermében. 
A hangverseny és bál igen nagy 
tömeget vonzott ugyhogy, nem a je
gyek elhelyezése volt a gond, henem 
a vendégek elhelyezése. A megje
lentek közölt volt Dr. Puky Árpád 
polgármester, a város előkelőségei 

és a társadalom széles rétegeinek 
képviselői. A Katolikus Énekkar is 
megjelent, Dr. Libisch Károly el
nökkel, a testvér egyesület hangu
latos estélyén. Egymás után peregtek 
a szebbnél szehb müsorszámok. 
Pátzay jános karnagy pompás vezény
lete a leghatásosabb dallamokat 
szólaltatta meg. Igen szép, müvészi 
élmény velt az énekkar és zenakar 
együttes szereplése, amikor Strausz: 
Kék Duna keringőt adták elő. Az 
énekk~a'r tagjai bohózatokkal, jelene
tekkel, tréfákkal, krónikával, ügyes 
táncokkal is szerepeltek. A szerep
lők neveit itt közöljük. 
Géczi Ilona, Tóth Ilona, Gulyás 
Anna, Hablicsek Ilona, Csépány 
Manci, Vernyik jános, Kozmári 
László, Nagy Bertalan, Csépány 
Margit, Mező István, Géczi Anna, 
NaRyfejü Erzsébet, Csépány István 
és Csépány Magda. Vacsora közben 
az Énekkar elnöke köszöntötte a 
vendégeket. 

A felaöv,roai Mária-"leányok 
teája a volt Mária leányok. tisztelete. 
hangulatos összejövetele volt az el
mult farsangnak. Elhatározták ezen 
a teán, hogy az együvé tartozandóság 
gondolatának kifejezésére ezután ne
gyedévenként összejönnek· 

A Római Katolikua Keres-. 
kedelmi szaktanfolyam műsoros estje 
febr. 15.-én este 7 órai .kezdettel 
volt a Katolikus Legényegylet disz
termében. Az összes, szerepiőket 

nem tudnók itt felsorolni, oly sokan 
voltak és oly szépen szerepeltek. 
Igen csinos, müvészi élményt nyujtó 
est volt. Pompás szavalókórus, finom, 
lendületes beszéd, ügyes konferálá
sok, hangulatos táncok, jelenetek, 
mint szinpompás virágcsokor kerül
tek a hatalmas érdeklődő közöneég 
elé. A város társadalma megbecsüli, 
értékeli azt a munkát, ami a Kato
likus Kereskedelmi Szaktanfolyamon 
nap-nap után folyik bölcs és lelkes 
igazgatója és tanárai vezetésével. 

Az Emericana gyöngy<?si 
csoportja febr. 11-én nagy érdek
lődésse l hallgatta végig decséri 
Bachó László alezredes lebilincselő 

előadását .. A gyöngyösiFerencrendiek 
a török hódoltság alatt" eimmel. Az 
igen érdekes és értékes történelmi 
tanulmányból a szerzö engedélyével 



a T udósit6 is közöl részleteket. 
Legközelebb Csépe jenő miskolci 
polg. isk. tanártart előadást.» Hivatás
szervezet és rendnég « eimmel. 

Farsang három utolsó 
napján szokásos engesztelő szeatség
imádás ezuttal is nagy ünnepe volt 
Gyöngyösnek. A Szent Bertalan 
templom zsúfolásig megtelt hivekkel. 
bár nálunk a teli templom, hála 
lstennek nem ritkaság és a hivek 
ezrei hallgatták J u nák Sándor pász
tói hitoktatót, akit az idén szóno
kunknak sikerült megnyernünk. Kö
szönjük lelkesitó, szép szavait. 

A Katoliku• Énekkar a Ka
szinó helyiségeiben febr. 22-én ren
dezte farsangi összejövetelét. A 
Katolikos Énekkar előreláthatólag 
májusban ismét szerepeini fog a 
rádióhan a katolikos dalkoltura és 
Gyöngyös dicsőségére. 

Katolikua Leánykör febr. 
16-án rendezte hagyományos teával 
és müsorral egybekötött táncestélyét. 
Szépszámu vendégsereg egészen 
betöltötte a Kioszk összes termeit 
A jól összeválogatott müsorszámok, 
különösen a pompás tánc és ének
számok nagy tetszést arattak. Mind
végig családias volt az ünnepség. 
A tea után az ifjuság a legnagyobb 
hangulatban tartott ki 2 órai záró
ráig. 

Aranymenyegzó Barna Gábor, 
Ripka Mária aranymenyegzóje volt 
1941. jan. 6.-án. 

Mindazoknak, kik szerelett jó édes
apánk elhunyta alkalmából részvé
tükkel f'jdalmunkban osztoztak,ezúton 
moudunk hálás köszönetet 

Szijjártó család. 

- Katoliku• Legényegyl•t~ 
jól sikerült febr. 9-én a Katolikos 
Legényegylet kulturdélutánja. A kol
turdélután fénypontja volt Erdős 
Tivadarné öméitóságának hangulatos 
előadása dalmáciai utjának élménye
iról és Erd6s Tivadar ny. igazgatd 
zongora száma is. Majd gyorsan 
peregtek a hangulatos müsorszámok: 
a Főegyházi énekkar magyar nép
dalokat énekelt, Pátzay jános kar
nagy vezetésével, Far kas Ica szavalt, 
kedves volt Szalmási Antónia tánc
száma, sikert aratott artista vendé
günk slepp tánca. 

A gyöngyösi Jótékony H6-
egy let f. évi február hó 20-án a 
Katolikos Kolturház emeleti terme
iben ugy erkölcsi, mint anyagi ér
telemben igen jól sikerült teadélu
tánt rendezett a gondozásban lévő 
árvák javára. Zsiga Aladárné, a fá
radhatatlan elnöknő és tevékeny 
munkatársa dr. Führer Pálné fárado
zásukat dicséri e szép délután sikere. 
A Nőegylet titkára, dr. Hornyák 
Miklós bevezetője után Erdős Tiva
darné dalmáciai élményeiről tartott 
szines előadást. A külföldet sokat járó, 
élesszemü nő meglátásai káprázatos 
szinekben bontakoztak ki, a gyönyörü 
dialektikával felépitett beszéd élmény 
gazdagságából. B. ürményi Pintér 
Manci kedves közvetlenséggel adott 
elő néhány dalt, maga azoigáitatta ru
tinos harmonika~isérettel. 

Szerkeszt6i Gzenet. K. B. Gyön
gyös. Pátzay jános a zezemüvészeti 
föiskolán az orgona tanszakot, a ze
neszerzési tanszakot s a karnagyképz6t 
végezte el. Gyöngyösön csak neki 
van zeneművészeli faiskolai karnagyi 
kép•sitésc. 



Fógel> Gyula 
óraműves, éksze.l'éSIE és lh\1-
szerész. Eteraa, Alpiae, Te:llas, 
Wyle~. órák ecyedárusitója. 

Óra és szemüveg kfilöole~es-
seg• 

Telefon~ 
388 

.. . 
Uvegc:siszolások. 

Szemávegek rec~pt szerint is. 

Gyöngyösön 
-Hanisz-tér 

~hely és vatta paplan 
készítését · v.állalom 

l Alapítva: 1884-ben ~ 
l Kun:z~kal~l! 

viaszgyertyakészitő 
Mézsütemén y, 
méhviasz, 

templomi gyertyák nagy 
választékban állandóan 
raktáron. 

Gyöngyös, 
Zita királyné u. 6. 

Kováts Gyuláné 
paplankéazitö meater 
Kossuth Lajos u. 16. 

MieJÖtt kalapját bej~ze
rezné, jöjjön el és nézze 

me c flzletemet! 
Kaphatók : gyapju és nyul
szöt kalápok minden mi

nőségben! 

Javitások pontosan és 
szakszerOen készOlnek ! 

Kriszt Lajos 
Gyöugyös, 

Kossuth-u. 10. 

Hungária-nyomda nyomtatása, Gyönayös. Tulajdonos: Nijrinyi Ferenc 
~rl6: Czobor MiWly Felel6s szerkesztő és kiadó: Dr. Bemát Ferenc 

Felel6s nyomJa vezet~: Czobor Milmly 



l 
EGYHA.ZMEGYEI 

. l 1 l 

TAKAREKPENZTAR R.T.l· 

EGER - GVÖHGVÖS l 
F l 0 K ·l N T ~ Z E T E 

GYÖNGYÖS 
TELEFON: 230 . 

• 

. 
lqel6nyösebb feltételek mellett fo)fósit 
k~öket vállalkozásokat 6nanciroz, át
utalásokat gyonan és olcsón teljeait. 
Betételc•t könyvecskére ée folyószámlára 
elfogad és a legkedvez6bben kamatoztat. 
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