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A FŐPÁSZTOR HAZATÉRT. 
Össze volt már állitva a Tudósító februári száma. már el is indult a gép. hogy a 

l'riss példányokat el~észítse. amikor megcsendült a telefon és Eger jelentkezett. 1::s talán 
még a telefon jelzésében is volt valami bánatos. valami szumorú ... Mert szomorú. gyász
baboritó volt az a hír·. ami percek alatt elterjed a nagy. ősi egyházmegye minden 
lakott helyén. elterjedt a városok köházai között. a kicsi falukban. de az egész magyar 
gl6buszon is. A hír belejajdult a lelkekbe. hogy IJr. Szm rPc·.~dnyi Lajos egri érsek. 
pápai trónáll(,. a mi fehér hajú Atyánk. milliónyi hívént>k. nagy esalt\djának arany~zívií 
Fc'ipásztora. élete tizedik évtizedének második évében. 92 éYt>s korában .. ianuár 2H-án. 
csütörtök<in délután itthagyta ér·seki otthonát. árván hag~·ta nag~· egyhüzmeg~,.éjét és 
elindult a végtelenség birodalma felé ... 

Meghalt /)r. Szmrf'c·.wínyi /,ajos. Olyan szörnyü most ezt a szót leírni. olyan 
nehéz megérteni ennek a mondatnak a tartalmát .. Szml'f'r.wín.tli Lajo . ., dr .. egri érsek. 
akinek markáns arca, nemes vonású. fiíltri feje ann~·ira hozzátartozott már· mindahoz. 
ami magyar volt és katolikus. itthagyott minket. :\z elmulás vastürvénye nem torpant 
meg az il gránit-alakján sem. Klasszikus numdalai nem hangzanak tiibbé ezen a vergödii 
Wldi világon. éher· szemt~i nem figyelik már· t>g~·házmegyéjének zajtél (>letét. Vele egy
házft~jt•dt•lt•m távuzott el. olyan ft~jedelmi egyl>nisl>g. amiJ~·en eg~· században csak egy ter·em. 

I;:Jete eg~· darab tür·tl>nt•lem. Amikor szii letett a sár·osmt•gy{'i l >aróc községben. 
akkor a vesztett szabadságharc nyomasztil terhe alatt vergiídütt a magyar. 1 Hill-et írtak 
akkor. Mennyi minden Wrtl>nt azóta! :\legváltozntt a nutg~·ar· l>let. de megváltozott a 
világ képe is. /Jr. ,....,'znll'l't" . .,tÍnyi Lfljo.o.; mindennek tanú.ia \'olt. Lütta még a boldog. nagy 
hazát. igazgatta t•g~·házmegy(•jét akkor·. amikor· retpir·oslott az elsií világháború tüze. 
nwghur·<·olták akkor·. amikor· a viir·iis ror·mdalom dirlt az or·szú~han ... :\lost pedig. ami
kor· l'lhag~·ott minkl't. ii.Í hor·zalom szakadt r·eánk. () ttH nm most nuir· mindt>nen. ami 
fiildi. s ott a <.~sillagok l't>lett Sl'.itl'tt hir·odalomban. hissziik. ho~~· mit:•r·tiink. árván maradt 
családjáért inuidkozik. 

187:{-ban szl•nteltl>k pappá. 18H:!-ben vette maga nwllé nagy eliídje. Samassa 
hihornl'. Harminc (•vig volt sl•gltú tár·sa. s 1H1:!-hen. t•liíhh mint ut(ntlási .ioggal h.•lruhi't
zntt (•r·sek hel~·ettes. majd ug,mnahhan az (•\'bl•n mint érsek kiiwttt• . 

.\lust ittlmg~· minket. Fár·1ult tt>stl' pihenni tér·... Ft•h(•r· rejN n~·ugovúr·a ha.it.ia. 
ll'lkl• 1wdig otthnnra lel a1. lstPnnH akit ann~·im szt•r·etl'tt. Emfékét JWdig úgy ilr·izziik nwg 
i~-tazán. ha az lsh•n és a Haza szt•nt swlgálatát. amihl•n ií ot~· nag~· (•s pt:•hhí.tadú volt. 
mindt•n kiir·iilményt>k kiiziitt \'Üllalni l'ngjuk. Dukfai Lti .... zftj. 
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A Gyöngyösi Főegyházi Énekkar 60 éves évfordulója. 
tSS2-hl'n Isten hiíségps áldást adott a 

g~·öngyiisieki'l'. Az aratás (•s a sziii'Pt Plmultü
Yal mindt.•n .ill gazdúnál szokás Yolt. hogy 
amiért egész ny<ii·on út wrejtékPzPtt é>s dol
gozott. azt bemutassa júbm·útjünak. ~t.·m Pg-~· 

esethen tiiJ'tPnt. hog-~· n(•lwi 1\úczi<in (i~·iirgy 

a g:viingyiisi Szt. Bt>I'talan tt>mplom küntora is 
H'IHi(•g· Yolt azoknút a fiildmíín•s csalüdoknúl. 
akik út szPI'Ptt(•k. Fg~· il~·t·n hat·üti iissw.iiiw
tPI alkalrnüYal sziill'tt'tt mpg· az a g·otHiolat. 
hogy a g-~·iing~·iisi l'iildmlin•~' osztülyhúl ala
kítsanak pg·~· t:•nekkart. Ezl'ktúl a napoktúl 
kt>zdw lütog-atott Yolt 1\úcziún liyiit·g-y h:iza. 
.\ Jpgpgyswriihh l'iildmún•s. dt• a Yút·os akkot·i 
polgürmestl'I'P Chomot· Külmün t:•s Kmssz~· 

Ft:•Iix apüt. pll'lninos is. ig·pn g-~·akori H'tHit:•gt>k 
Yoltak a K<.Jeziún-húznül. .\z <i lt>lkesít<'í tü
mogatásuk llll'lll'tt K<.ll'Zi<in li~·iit·g~· t'-1~:~-han 

meg·alakitotta a liyiingyii~i hit>g_\'11úzi I::nl'k
kat·t. l'g-yam•zt>n (•y t't>llt·uút· 2-ún lt'·pt>tt n~·iJ

ümossüg l'lt• t'l<isziit· a Fot>g',\'hitzi l::twkkat· 
a ~zt'nt H<•t·talan l'ott>mplomhan. Az p.;~~J-iis 

én•khl'n g~·akran szt't'l'JWit az t'•nekkat· a pa
rúdi hít·t•s Anna-bülokon. ahol az akkori idok
lwn úriúsi sikt't't amtott az o1·szúg 111in<kn t'l' 
Szl'l'«'íl iisszt>gyiiltl'k l' l lit t. \la,id t '-l~ti-han 
1\úpolnün l'tll'kl•l az t·g~·iittl's a -ts as t•ml{·kmli 
fiilaYatúsúnül. II. Hükú<·zi Fl't'l'tH' ham\ainak 
1\assúm tiit·t(•nt hazahozatala alkaltnúhúl \'ú
mosgyiit·kiin (•nPkl'lt a hit'I-!Shúzi I::twkkat·. 
K<ieziün liyiit·:.!Y. a kiv;ílú alapít<'! kat·mpstt•t· 
:~~~ t'•vi l't'l'dmt:•nyps munka utún l!IIIS-han 
iit·iik ülomm hajtotta a l't>jt'•t. \l:~jd cit kiiwtú 
K{H'ziün ,Jt•rúi n•zt•ttp az t:·twkkat·t. apja pt'•ldú
jút kiin•tvt•. l'iatalos l't'Ú\ Pl a toütllhi sikt•t'l'k 
t't>l(•. t!lt-t-es Yilüghühm·ú llll'g'lldtt•zitt•ttl• az 
t:•nekkm· sot·sút. amikor a hazal'iúi kiitp)pss(•g
:lli tagh<'d t~H'l' apasztotta a dalosok ~úunüt. 
l Ip a nt'·g-~·(•n•s húhoJ·t't alatt is I'Ziitwt nt:· JI-.;; l 
lstpn t•s Haza szolgülatühan toüti»IJ míikiidiitt 
az (•nt>kkal'. 1!1:!7-IH•n 1\<•lnt'•n.\· .fitrws pol!.!i'tt·
tlll'Stl't' ll'IIIOtJ<lott az l'lll'kkar·i <·lnciki tisztst'•
g(•t·•il t'•s h l' ly (•hl• Ha log h ~ü n d o t· ll' ki n tt'>J,n•s 
gaz<l<ít Vitlasztotta llll'l! a l;iizg~·iil(•s. aki t ti 
évl'n ken·sztiil t'•t·dl'llll'kht•n l!itZda!.! l'lisnH•
I'l'St SZl'I'ZPtt az {•twkkat·nak I!I:!!IIH'Il 1\c'wziiÍII 
• Jen«'i kat'IIH'stPt' haliiiúval lt•zúJ·ttlt a 1\c'wziú
nok to:l. l'\'t•s küntnt·süg·a <i.\·iinl!~·iisiin. 1..;,·,_ 
eziún .Jt•nú halüla Ut:ín l'ia )\c'll'ZÍÚil ( i\·iircr\· 
J(•pptt hPI~·t·tteskt'•nt ~ l'ÚI! ap,ia ii!'iikt'·h~· 1.;;_ 
ht•n az idúhl'n. 1!1:::: dt•et•tnht•t· :!t-t'·n. li\·iill
gyös vüt·os kt:·pviseliítt•stli It> t t• l'ützay .J ;i. n ost 

a Szt>nt Bet·talan templom kúntmúvü s ug~·an
akkoJ· a Fiit>g~·hüzí (•nt.>kkar· km·nag,vüvá vü
lasztotta meg. lg~· hozta nwg l!la-t. esztemlú 
az m·gonamií,·t'•szt. azt a nagy tudású kar
nag~·ot. aki lt>lkt:•twk nwlt•ghPI (•s rümdsúgot 
nl'm kimt'•lú miívt•szi telwtsl'géwl tn (•ven út 
sok dicsús(•gt•t SZl'I'zett (•s el\·ezl'ttP az t•nek
ka•·t a liO t:·,· alatt mt:•g el m•m (•r·t siker·hez: 
t !l: IS. t:•Yiwn Szl>kl'srph(•J'\'ÜJ'ott tar·tott XX V. 
ot·sz. dalosn•J'Sl'll~'t'l', ahol 10~1 vegyt>skm·i 
taggal a IH'onzt•J·mps esopot·than a ll. dijat 
n~·l't'tl'. Hl.ttl-ht>n (iyút·iitt a XX\'1. orsz. da
lmwPt'sl'n~·t•n !1:1 tagú n•t·spnykal'l'al a kor
mün~·zú-díjas esopo1·than l. díjat. az <'Ziist-(•t·
llll'S esoporthan l. di.iat n~·l'J'tP. 

\lonostoJ·y Adot·.iün pt·t•post-pléhünos. az 
l::nekkar· t·g~·hüzi t.•lniikt•. t!l:m oktúht•J' 1!1-(•n. 
pappüszpntt>lt:•st:•nt•k :!~J l'Yl's .iuhileuma alkal
müval. a (i~·iing,\·iisi Iparosok l's (iazdük Hitt>l
sziiYetkl'Zl'tt• ú Ital tett. \lonost<H',\' Ad01·jú n J•úl 
t> lill'\ l'Zl'tt. totiti JWilg<is alapíh·ünyt a FúPgy
hüzi I::nt>kkat·nak juttatta. Ezt az alapitú lt•n•
ll't az t:•nPkkat· hülüYal út·zi. 

A Féiegyházl l~nekkar alaJlító tau.lal
nak névsora: Kúcziün (i~·iii'I-!Y ka•·mt•stt>t'. 
Kmssz~- Ft'•Ib.: apüt. pl(•hünos. pg~·h. p)niik. 
t 'homoJ• Külmún poll!<it·mestt•t· Yilügi t•lniik. 
B<it'iíny .Júzsl'L Toldi ,Júzst•L Bor·h~· llllt'P. 
Cst:•püny .lúnos. Zimüny .Júzsl'l'. tlannos .lú
zsPL \'pJ·n,,·iht>l .JúzsPL lknei .Jünos. Toldi 
h•J't•nt·. ( 'st'• pún~· ( i~·iit·gy. KishüJ·üny lmt·t•. 
< im·ar lstvún. < iamy .Jiíllos, Zimün~· Fl'J'em·. 
1\oYüt'~' \lihitl~·. \'pt·n~·rh<'l h•t'l'nt·. :\ag~·l'pjii 
.lünos, l'l'ik .\ntal. Sz<int<'l ,Jc'Jzs<'L Plll'llt'Zki 
lstvún. Cst'•pün~· .l;inos. Tamasi l 'st'•pün~· \li
húl~·. Poezik \lihüly. t 's;iJ·düs Ft•t·t•nt·. IIomolva 
.Júzst>L Haah :\ndt·:ís. Lp(•t'.il•si .J;inos. Ha~ll1 
\lihii.ly. l'st:•pün~· \lihül~· .. Juhüsz .lünos. Kt><'s
kl•mt'•ti .\ntal. KoZIIIi.ll'i .lilllos. Hannos .lütws. 
Hal'<l<'wzi \lil!iily. l'<~taki .Janos. Toldi )';il. 

.\z alapit<.,k llLlll lill'!..!' n•zt'lni \·oltak az 
t•twkkal'llak: Tiit·iik 1\alntall pJ·(•post. pll'hü
nos. t•g,\'h. Plniik. <11·. Bozsik l'ül Jll't•post. plt•
húnos. <'1!,\'h. l'lniik. 1\<·rnl··ny ,Jünos polgút'llll'S
Il't· vil<il!i Plniik. Ezt>kt·t· a kivülú t't'•r·riakm . 
akik a Fc,l'g,\'ltitzi l<rwkkat· t'iatal t'ü.iüt l'liil 
tl'!l\.•k (•s I!Otl<losan {•s szt•t'l'Íl'ttl'l üpoltük. 
HIIH·h· hat,·an <··n· dt'1san vit·ügzik. soha t•l nl'lll 
llll.tl<'» ~'Zl't'<'l<'t!t•l t'•s h:ilüval I!Otl<lolnak az 
llt<.Hiok. 

A l)fl é\'CS FétcJ,f,\'hiizl r::nckkal' jelen-



41.i "t' Ö N 41.i "t' ... S l K .-\ 'l' O 1. l K 11 S 'l' 11 It Ó H 6 'l' Ó 3 

leJ(l vezetölnek és tagjalnak névsora: 
Monostory Adcu·ján JH'épost, J>lebános. l'l;{;vh. 
Plnük, Balogh Sándor világi elnük. Pátza~· 
• htnos km·nagy. l>r. Náray HéJa iigyész, Cser·
ján lmr·c.• titkár·. .Julu\!;;:~. Fer·pnc aiPinük. Csé
pány .Miluí.J~· pún:~.tár·os. ('sép<in~· István jegyzíí. 
Csépán~· ,János ga;.o;cla. Szalmási ,Jú;.o;spl' zász
lós. c~épúny ~lagda kottatür·os. Antal Magda 
Bogmí.r· Fr·<mciska. Bognár· Húza. Budai ~lária. 
iizv. Bc.•t·mith Kálnuinnt\ <'sépúny Istvánné. 
l )J·c_•dcll' Ilona. Erki ~hu·git. Fehé t· hméné. FP
rc_•nc Katú. (iul~·ás Anna. lií•czi ~lária. Hah
liesek Ilona. Hl'gPcliis Eta. Hcu·tolúnyi Ilona. 
,J u húsz .-\n na. ,Juhás:~. Ilona. ,J uluí.sz ,J u lia. 
~lolnür· Anna. ~lolmir Ilona. ~lolnár· ,Julia. 
Kiss Mag<hl. Kiss ~lür·ia. Kocsis Er·zséhet. lm
r·icsik Anna. Tak<ic~ h·(•n. hmic.~sik Hélza .• lu
húsz Ilona. Tuza ~hí.r·ia. Hablicspk ,Julia. He
zucsek Irén. Szahú ,Julia. Szehc.•l(•di Katalin. 
\'c.•t·n~·ik ,Julia. \'ági .\nna . .-\ntal (i~·iit·gy. Antal 
István, Bátor· Lúszlú. Barclúezi Lajos, Bogdán~· 
.\ndot·. Bogd<í.n~· ~lihlil.r. Benei ,János. Csépány 
lst\·ün. Cs(•pán~· La.ios, Cs(•pány lmt·e. Csépán~· 
,Jünos, Csépán~· Pál. ('sépány {i~·ür·g~·. Csáki .Jú
nos. Uulyás .1/ínos. {iyur·is .léínos. (iyur·is .Júzspf. 
hlll'icsik L<íszlú. h•h(•t· lmr·t• .• Juhász ,Jünos. 
• Juh;í.sz h•r·l'nt·. Kat·dos lstvún. Kozmüt·i lsl
vün. Kozmür·i J.üszlú. Koncz Lüszlú. Kiss Sún
dot·. Kiss .)úzsc.•L Kiss .Júzsc.•r. Kisszilúg~·i .Jú
zsPf. ~lag~·at·i Lajos. ~ll'úi lstv<in. ~a!!~· lmr·c.•. 
Ht>.ilik ,Júzspl', Súnta ,Júzsl'f. Tasi ,Júzsc.•L Tasi 
Súndor·. \'l't·nyik .János. Zilahy .Júnos. Ki kl•ll 
itt l'lllt'lniink .Juhúsz Ft>t'PIH' alelniikiit. ki az 
l'tll'kkal'llak ~~~~ l'SZtPntfP.iP szorwtJlllaS tag,ja. 

Az énekkar HO th·es é\·Vm·dulójának 
ünne11séJ.(el. l!l.t:~ .ianuüt· ::1-(•n. msúl'llap d. l'. 
!l út·akot· iinm•p(•lyl'S .iuhill'tllni szl•ntmisl' 
h•sz a Szl'nt Bl'r·talan l'•,h•mplomhan. Kiizt·t•
míikiidik az Alsúvút·o~i. a 1-!~·éin~~·iispiispiiki 
Szt>nt .Jünos. 1\or·münyzúi-di,ias 1\atoliklls (•s a 
a jul1ilüns Fiil'g~·húzi 1-:twkkar·. A szt•ntmil'll' 
11t1ín az (•twkkat· n•zt>h1i IIH'!!koszot·t'Jzzúk az 
l•twkkar· alapítúinal;. ~it·j;lt. 

FP h t· u ú t' :.! -a 11. d l• l t· l ott I'(•J 1:.! ,·,,.a ko t• i i 11-

tll'pi díszkiizg-~·iil(•s a ~Zl'ntkot·ona llúz tlí~z
h•t·m(•ht•n. 

Fl'ht·u<it· :.!-ún. th'•lulün ~~ út·ai kt-zdt-tll•l 
l lot·ita Bont•\·a hol!!Úl' opt-t·a(•nt-kt•snú (•s az 
éissws 1-!Yiill!!,\'iisi (•twkkat·ok kéizt•t•miikiid(•s(•
n•l díszhaii!!H'I'Sl'llY It-sz a 1\ioszkhan. .\ 
hall!!\'t't'sc·n~· kt-t'l't(•ht>n az ( lt·~z l lalo:-osziin•t
st-'J! kikiildiitt.it•i kitiintl'lik az t'•ru•kkat· t't'!!t>hhi 
ta!!.Íil i t. 

Képek 
a Katolikus Legényegylet 

életéből . 
A Grírdakapitdn,11 ln;z :100. fPllépése 

Ki.~.'~ Lrítizlrhwk. ,Január at-én mutatta be eW
szür a Legényegylet Bakó István kitűnő ren
dezésében Cserháti-Sörös hires, nagyszabású 
oper·ettjét. a Gárdakapitányt Pompás dfszle
tek. elkápráztató ruhák, bájos zene, bámulatba 
ejtik a színház közönségét. Csupa dal. bájos 
mese ez a r·omantikus darab. Körülbelül 40 
szer·epW lép a színpadra, kik küzül a főbb 
szer·epeket Bohnert .Juci. Imre Manci. Diósdy 
A ran ka. Zsákay Manci. Csende Gusztáv. Gombos 
Uyürg~·. Kalotás Lajos, Hor·nyák Géza, Kiss 
..\t•pád. Kiss I..ászlú, Kollmann László. Melcher 
Lajos és Peti Fer·enc játszák. 

Vendégszer·eplök : Bakó Istvánné Pintér 
~lanci tanítványainak tangóharmonika triója. 
Eléía<l.iák Sa,jtos ~lár·ta. Szíjjártó Katóka és 
Husznyák Panci. A szúló balettáncot Kiss 
l hul us le.iti. .\ legtiibb tapsot a kis a és fél 
é\'es Kékesi Tiindi kapja. .-\ táncszámokat 
Bakú lst\'ánné és Kalotás Lajos tanították be. 
.\ dar·ah .ianuát· :11-tiíl minden vasár·- és ünnep
nap d(•Jutún f(•l :l úr·akor· ker·iil színre . 

.l kik r· . ..;ak kiriifr(jf istuf'rik a Lr'ghl,ll
''!1!/h'lf'l. hajlandúk azt hinni. hog~· az Eg~·tet 
pg(•sz míiküdt'•s(•t t~supún színdarabok rende
z(•sp, tüncl'st(•k. kaszinúi élet. apr6 szórako
zcísok alkotjük. Ezekr·c.• is sziikség van . .-\z 
E~~·Jc.•t Pgyik cél.ia tiszta. nemes. igazi iidíW 
szc'H·akozü!o;t n~·ít,itani az ipar·os ifjúságnak. Ez 
Kolpin!! mtg~·szpt·íi gondolata: megmenteni 
a l'iatal. még tapasztalatlan legényeket a léha 
mulatoz1í.stúl. kiinnyelmíi kár·t~·ajátéktc'll. attúl. 
hog~· fiatal l'\'l'ikc.•t iir·ps, úr·talmas széH'akozás
sal tl•kowlják Pl. .\z Eg~·Jet vezetíísége szi-
1-!0I'Íian. sokswt· apút pútolva. vig~·áz. hog~· 
·mpgtan ul.ianak kl't'l•szt(·n~· alapon iiriilni. 

.lz iyazi, ",.,.,.,,.j, ldlfl•l rílalakílrí 1111wka 
az il'jilsüg·i h•t•t•m n(·!!~· rala kiiziitt folyik ll'. 
.\ szpt·da t·~ti !!~·iJI(•st>k alatt (•t·t(•kps pJ,·iadú
sok halliZZanak l'l. mt·J~·c.·k sz(•Jpsitik a látú
kiit·t. csiszolják az (•rtl'lmc.•t. tc.•szik kr•ij;;ztusiabbá 
a ll'lkl't. Monostot·~· Ador·ján pr·épost. pléhúnos. 
J{pisz .Jakah. Bo(•t· ~liklús. {ieihinger· Sándot·. 
Balá;.o;s-Pit·i La.ios. lluklai Lászlú voltak szin.•
sl'k l'Zidl'i!! t>lúaclüsaikkal tartalmassci tt•nni 
g-yiil(•spinkl't. .\ fiítk is t>l•'iállnak t'!!Y-PI-!~· 

n•t·sspJ. fplolvasüssal. lll' llt.'lll llHII'acl l'l a 
szigot·ít feddés st:'m az Egyll't (•Jpt(•hen t'pJ
mt•riilíi hihúk után. 
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rízkt• I'P8ZI ll(l]~jtí ll lij fi.o;zt i/m rt l'tíla . .;z
lutl az ifjúság. mel~·rwk l. dékünja ismét 
Hajnal HéJa lett. ll. d(•kán l'siha Púl. vigalmi 
bizottsági t>lnlik Kiss Ulihcu·. .ieg~·zií Bm·na 
• Jen(i, zúszlúvíviík Kiírlisi Sündor (•s Bogdány 
Lászlú. a választmán~· tagjai : Botka .Jünos. 
Bartha U~·ör·g~· .• Juhász .Jünos. Kcmíes TihOJ'. 
Konit~s László. Kalivoda ,J:\nos. ~agy La.ios. 
SzJm·l'IH'SiÍk .Jünos. Szt'gt>di lsh·ün. \'int·zp 
Bertalan. míg szümvizsgülúk ).(•gúny Lüszlú 
(•s Bútor· .Jünos ll'tll'k. 

.llt't/ kdl 1/11;!/ t'llllda·zuiiuk az lglúi 
diükokr·c:1l. Fm·kas lnm• l'!!'Y r·(•gi ll•tiint diük
vilügot l't•lidi•zci szinmiiü·hl'n ni·g~· alkalommal 
gy\inyiirklidhl'tl·tt ( i~·\ingyiis üu·os kiiziinsi•gt•. 
lhmwr·. dal. .iúked\' (•s szonwr·fr kiinn~· vúl
totta l'gymüst ehhl•n a damhh:m. melyrwk 
vc'•.,telen há1't kiill'siinziitt Zsoldos Katúka kl•d-,... . 
\'1'8 relli•p(•s(•wl. A tiihhi SZl'l'l'pltik is : Kalotüs 
La.ios. liomhos (iyiir·gy. 1\ollmann Lúszlú. Kiss 
Lüszlú. J.ukúes h•t'Pill'. ( 'sl'tHil' ..\goston. Bakú 
Jstnín. Fehi•r· liyula. Pl'ti Fl•r·erw. tlor·n~·ük 

(i(•za. Kiss .\1-püd . .\ll'll'lu·r· Lajos. l >r·edor· Lajos 
(•s .)úzsl•l' a h•gjohiHtt nyujtoltak. 

/IIiltíral !/tllldoltllrk mi. kik itthon ma
radtunk. azokr·a a tagokr·a. kik llll'sszl' az or·osz 
húsi\'ataghan har·t·olnak az olthon h{•k(•j{•{•r·t. 
Sokan vannak. Tiihhl'n, ruint az itthonma
r·adtak. Sokszor il'llak SZl'll'll'ttt•l az Eg~·ll'tr·iil. 
nwly második otthonuk \'olt. sokak sz<imür·a 
ez pútolta a sziiliii l'(•szkl•t. Ha olykm· s;t,ahad
sügr·a haza\'l'tiidnl'k. itle lllilldig lll'ti••·rwk. hol 
csillogli SZl'lllllll'l l'ognak l'g~·nu'tssal tPst\'l•r·i 
kt.•zet a Kolping-l'iúk. - sz. -ri. 

Pehely és vaUa 

paplan 
készítését '"állalotn 

Kováts G~.,.uláné 
pnplanké!özitöm~,••er, Ko•!ioulh Lalo .. -ul< ft tb 

,,?3tJ-k l'; l {l'' 
/,·iilll/1'-, JHIJIÍI'-. 

ZI' lll'- h.; r/ í . ..; z lll ,-íf,·,. /'1',..;/, t'r/1:,,. . 

fi!Jiiii{I!Jii.'i, /ÚJS.'iltlh-11 . ."f. '/'r·ldo11: /.i.i. 

.11.1 /1.\'/Tl 1/..l.\'fi ..... l/~·ltri Li!.' lt·mlmlo. 

vitéz FÖLDI GYULA 
óraműves-, 

ékszerész- és látszerészmester 

GYÖNGYÖS, HANISZ-TÉR 8. 
Üvegcsiszolás. Szemüveg recept szerint is. 

HITÉLETI TÁJÉKOZTATÓ 
FEBHUÁH HÚNAPHA. 

.•·."zt·ul Ht•rlalau plt;IHíuia . 

:!. Kl•dd. tiyt•rt~·aszt>ntelíí Boldogasszon;\· 
ünnepl'. B úmkcll' gypr·t~·aszl'ntp)(•s. utüna 
kiiJ'Illl'lll'l (•g(i gyl'J't~·Ü\'a) l'S SZl'llÍilliSl'. ;"1-l'll 
t.•lsií p(•ntek. Elíízií di•lutcín :~-tili-li-ig g~·(m

tatüs. Elsii pi•ntl'kl'll a ~Jenhüz kcípolnájúhan 
pg(•sz nap szents(•ginuídús. i -{•n. vasúr·rwp. a 
húnap l'lsii vasür·napja. Estl' li tll'akor· az Oltúr·
l'g~·ll•t imádüsi úr·ü.ia. A s. imüdási úr·út \'t'
gpzziik. 
. (Itt is l'plhivjuk ol\'asúink l'ig~·t.•hnl>t a 
hatvan l'\'l'S l'l'nmílhísút iinnl'plú Fiil'g~·tuízi 

J::rwkkar· iinm•pi l'stj(•J'l'. t iyt•r·tyaszt•ntl'lc'i 
Boldogasszon~· iinnl'p(•n. d. u. ;--, úr·ai kl'Zdl't
tl'l a 1\ioszkhart.l 

Ft• l'f'IH'I'f'lld i pl dH í 11 i u. 

Fl•hr·. :!-ün ( i~·l·r·t~·asZl'lltl•lii Bohlogasz
szon~· iinnepl' .. \ !l úmi nag~·misl' kl'l'l't(•hl•n 
iinnep(•lyes g-yt•r·tyaswntel(•s i•s kiir·mt•rwt. 
l l(•Jutün a Húzsal'íízi·r· t<írsulat J'l'lldl's ha\'i 
g-ylíl(•sl'. Ft.•hr·uü•· :~-ün SZl'nt Balüzs iinm•pt.•. 
Tor·okszl•Jrtl•h'•s mindl'll szl•ntmisl' utün. Fehl'. 
;-,-(•n. Elsti pi•ntl'k. (i~·t'Jntatús Pliizt'i dl•lután 
(•s r·pggl'l ;--, úr·útúl. l l(•Jutún li úr·akor· litúnia 
a katom'tki•r·t (•s a lll··k(•(•r·t. Fl'hr·wír· :!1-i•n. lh•g
gl'l a lll. Ht.•ntl szl•ntmisi•.il' li t'lr·akor·. di•lutún 
J'l'IHil':>O ha\'i g~·(íJ(•s. 

.\lindt.•n kl'thll'n (•s pt•lltl'kl'n l'Sh• li úr·a
kor· litünia Szl'nt Antal tisztl'll'ti•r·l'. illt•tn• a 
katom'tki•r·t (•s a hi•k(•{•J"t. 

( iyii llfi!Jii .... pii .... pi j ki. 

li~·l·r·t~·asZl'lltt.•lt'i Boldogasszony iinnep(•n. 
h•ht·uür· :.!-ún. dl•Jplt'itt !l úmklll' g~·pr·t~·aszt•nh•
li•s. kiir·merwt. nag~·misl'. di•lutúll litünia. Fl'hr·. 
::-<in ~ ,·,mkor· l'Sl'lldl•s szl•ntmisl' (•s utúna 
tm·okúld;is. 

Sz, /ll f:t'l'fllfl/11 fJ/1/IIillil/ 1111,111/f.'iill.'/l'i hÍI'I'i .' 

/~'lpi/11'1111'/í· az (rlul/1: Salalltoli Ilona :1~, 
(•n•s. Lakatos Bt•r·r11it 7!1 (·n·~. .\Jük lmr·l' t 
io\'l'S. lll'SZl'l'SÚI' :\J;u·in 1!1 l'\'l'S. lfoi'\'Ülh .\l;ír·ia 
~l i•n•s. \';igt'J .)úzsl'l' .1:: t'•n•s. l'ampuk ,Julia 
7t 1 i•n•s. Szita !'ül "'l t'\"l's. 

1/r/ZI/,'i:O:IÍ!JIIf /.'iifiif/1 /.' ." ( 'st'I'Sl'i 1\;'u·oJ~· l'S 
\'ar~a 1-:tt>lka. Szt•plaki .)úzsl'l' {•s Bü.tor· 1-:r·zs('
hl•t. ( ial"ai .)ú nos {•s l it'l'Zi Ilona. \'l•t·n~·iJ.;. 

.)úllos {•s t i{•t·zi .\l;ir·ia. \latic·sl•k h·r·l'llt' (•s 
Hozn cr· lion a. 
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FPI'em·rt•udi pft>fuínia rw,l}akijn,tp•i hírei: 

Elpilu•ntf'lr fiZ ('rluw.: Bar·ták Már·ia 4 
húnapos. Medve Sándor ijfi éves. :\fés?.árns 
.Júzsel' :\H éves. 

1/tiza.-.;.-uífJul k()löflt'/r: Potyé Lits?.l(l és Drelyc'l 
Mm·J.{it. Simon Tamás .József és H?.ékely :\lúr·ia, 
Halasi lwin és Király .Már·ia. Malák Zoltán és 
Elschlii~er· Anna. Halmai Lászlú és .Janotik 
:\fúr·ia. Bakondy .Jenií {•s Kovács Er·zsébet. 
l'ataki Andr·ás (•s Bezze~ Anna. liyür·i ,Júzsel' 
és Farkas :\10J·vai Ilona. Fiiliip hm·e és Ar·vai 
Er·zsébet. 
I!J-1':!. ,;,..i ldlNe/i wlalai: 

:\linthoJ.{;v a mult s?.ámbc'll anyagtorl<'1dás 
miatt kimaradt. itt kiizöljiik az elmult év hit
életi adatait. A Szt•ul /Jr•rlalrm Pltífuínitiu 
km·esztsé~ szentsé~t>ben részesiilt ~yiingyiisi 
illetiiségíí 114 l'iil. Bi leány. iisszesen :!11: 
vicl(•ki illetiis(·~íí fiB l'ill. iH leány. iisszesen 
1-ti. Házassti~nt kiitiitt !It pár·. kik küziil 4 
volt ér·vl>n;\'es \'e~~·eshúzassá~. :\leghalt Bi 
t'(•r·l'i. 1--1:! nii. ilsszesen Hli ~yiin~~·üsi illeWsé~íí. 
!li l'(•r·fi. ijfi nií. iisszl'sen t ~J 1 vidéki illetösé~íí. 
Swntsé~ekkel me~er·lisít\'e halt me~ :!:~i lélek. 
A s:wntúldozások száma llS.4fia. Katolikus hitre 
útt(•r·t fi lt:•lek. :! evan~élikus. 1 r·t-hu·nuí.tus. 
1 unitúr·ius. :! e~y(•h mllúsrill. 

. l Ft•rt•m·,·s plt;luíuitiu a kt•r·esztsé~ szent
s(·~Nll'n r·észt•siilt ii riil. ~Ji leúny. iisszl•sen 
1 :~-1. Házassúgo t kiitiitt ill pár·. t>bhiíl :~ (•r·vé
n~·ps wg~·psluizassüg. Ellnm~·t :!fi fér·ri. :111 nii. 
1 s g~·l·rnwk. iissZl'Sl'n i 4-en. Ezt•k kiiziil szent
s(•f.!t>khPn r·(•szesiilt .ts. nem r·(•szesiilt S . .\ 
szl•ntúhlozüsok szüma !IS.1~J::. Attt:•r·tl'k fi-an. 
(•spedi~ :1 az l'\·. r·t-r. (•s :: az izr·. vallüshúl. 

Halálozüs. Oz,._ f ' . .;t;JW ."iti udurm; sziil. 
Hu~~·ai Er·zséhl•t S-l (•ws idiis matrúnüt. ul~
sokak illtal ismer·t. szl•r·Ptl'tt .iúságos ,.('s(•pe 
n(•nit" L hú :!:~-án tl'ml'ttt•k Pl na~~- r·(•szn>t 
nwllt•tt. .\z l'lhunythan Pajkos La.ios igaz~at1"1 
an~·ús;ít ~~-üszol.ia. ~~·ugod.i(•k h(•k(•hl'n. 

\lindazoh.nak. kik drúu:a jú t•dt·,..any:ink Plliun~·ta 
alkailli:IY<I( rt•,..z\ l'llih.t•l h.ift•it'ZIIi SZI\"l'St'h. \·o( tak. t'Z 
lllnil j.., lial;i,. kii,.ziim·tt•! llllll.!lllllll'. 

t ·si· p•• It• si H~l·t•h.. 

(i~·al).i(l- és n~·ubzéia· 

KA LAPOK 
mlndt•n mlnéis(•J.(hen. 

KRISZT LAJOS 
(i~·itnJ.(~·Us. 1\ussuth-uh.'a 10. 

.ha \"ításuk sz uk sZ l' r' íí e n késziihwk. 

Hil~I~K 

Harkabusz Lászl(• apát, pásztói espe
r·es-plebános mé~ kar·ácsony eWtt elhunyt. A 
me~holdogult Wpapnak sok ismeriise volt 
Gyi)ngyös vúr·osüban is. Sokszor· megfordult 
vár·osunkhan. Halála ré~i. elhanyagolt sérvé
nek oper·álása után következett be. Nagy 
r·észvét mellett temették el Plisztón. kará
csonykor·. Emlékét kegyelettel őrizzük. 

Horvá;th lsh·án eSJ)eres, balkányi ple
bánost az Ersek Föpásztm· tiszteletbeli kano
nokká nevezte ki. Örömmel adjuk olvasóink 
tudomásár·a ennek a szép kitüntetésnek hirét. 
Horváth István ennek a vár·osnak szii löttje. 
Személ~·ét ér·t kitiintetést holdog büszkeség
gP! veszi tudomásul liyöng;yös városa is, kü
lilnösen. ho~y fiatalon érte a Féipásztor ki
tiintetii kegye. l::r·tékes és eredményes mun
kálkodására l'Zután is adjon áldást az f:g Ura! 

Lelkigyakorlat. A Fejérváryné Intézet
ben mííküd() :\htria-~yermekek Társulata éven
kint szokásos lelki~yakorlatát január 2-6-ig 
vé~ezte . .-\ lelkigyakorlat vezetője P. Kulcsár 
lazar·ista Atya volt. akinek mél~· tartalnlll el
mélkedéseire sokúi~ fognak még visszagon
dolni a :\lár-ia-~yer·mekck . 

Rendkivüli ér·deklödés kisérte a Ka
ritász-EJ(~·esület január·i teá.iát. Kedves Házi
asszon~·aink: Ajtay Kovácsné. dr·. Fiihr·er·né. 
Er·diis T.-n(•. Htr·autmann Erzsébet. Kovács ,J.-né. 
dr. ~lannúné. dr·. :\liltl•nyint"• (•s Zsigáné mé~ 
l•bbt•n a neht:•z idiiben is nagyszerííen ellát
tük a \'endégl'ket. Dr·. :\liltén~·in{> nagyságos 
pedi~ a nála me~szokott pompás érzékkel 
P~ész szinhlizat állított iiss?.e. amelvben a 
Katolikus t::nekkar· kamar·akúrusa. hár~m (•des 
~~·pr·nwkszm·epW: .Jankú lldikú. ~liltén~·i Laci 
(•s Szaholesi Pisti. no llll'f.! természetesen dr·. 
:\liltl•nyint:• gyiinyiir·kiidtl'ttek henniinket. 

A Hitéleti Kurzus lassankint me~hódítja 
a !.!'~·iing~·iisi t'l'tt•kps (•s gondolkodú l'g~·t>rw

kl't. .\ki a januúr·i l'lúadú l lJ·. Lúszlú .\kost 
hall~atta. amint a l(•ll•k J'l•.itl'tt t:•lett"•riil hl•
sz(•lt. szintL• nw~ig(•z\'l' távozott. Csodülatos 
(•lm(•ny mlt l'Z az Pst ~ Fl•lmuirhan llr. Kal
mür· OzsNl ad l'lií. :\linden húnap utolsú csii
tiir·tiikt:•t .iúl .il'!.!'~·l'zziik nwg. Estl• li úntkor· a 
1\ultíu·hüzhan ~ 

llicséremW huzgósliJ(. Tasi ~ündor· ka
tolikus tpst\·t'·r·iink. aki Pddig is l'üradhatatlan 
volt a Szííz .-\n~·u tisztelet(•r·e l'l'ndeZl'tt zar·ün-
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doklatokban. a Szent Szüz il·ánti tiszteletének 
szép tanu.ielt:>t adta azzal. hog~· új családi ott
honának falában igen szép míívt:>szi :\1ária 
szobrot hel~·ezett el. A sznbornak és a ház
nak rnegszentelése a vízker·eszti házszentel('
sekkel kapcsolatosan u család har·litainak (•s 
kiterjedt rokonság jt.•lpnll't(•hen nwnt véglw. 
január· W-én. 

Az Emericana január· elejére ter·wzett 
iisszejövetele. ami azeWtt a kiizéposztülynak 
kedvelt t:>s hangulatos. magas színvonalll ta
lálkozúja volt. az idén t.·g~· húnappal t.>ltolú
dott. .Január· húnupját ug~·anis az orszügos 
emericanás testiilt.•tt.•k Kt.•nwrws llll-s Yíiigaz
gató emil-kének szPntPlt('>k, aki az emer·i<·anás 
mozgalom alapítúja (•s lt.>lkt>s har·cosa volt. :\ 
g~·ász lt.•teltl• után az t.•mpr·it~amis iissze.iiin•
telt Yebr·uár 1-(•n tm·t,iük nwg délutün iit úmi 
kezdettel a Kioszkhan. - ,\z Eml•r·icana szo
kásos havi eliíadúi pstjl• a húnap második kedd
jén. február· B-én lesz a szokásos iissze.iiiw
teli hel~·iséghen. a SzentkOI'ona hüzhan. Elii
ad<ml l>ezs(•r·i Bad1ú Lüszlút. (i~·iing~·iis ní.r·os 
országos nevii nag~· tiir·ténész(•t siker·iilt nwg-
n~·er·ni.ink. aki a X\'111. szüzad Gyiing-~·üsént•k 
vallásos életéb()) ad ma.id korkPpt.>t. l::r·dek
liidíiket is szivesen látunk. 

A Szent J<:rzsébet tPmplomra l'Jl~'l'l' i'I·
keznek adomün~·ok . .-\ nwg-kl'zdl'tt akeiú nem 
áll llll'Jl. mert nem szahad rwki nwg-üllnia. 
Seg-ítenünk kell l'ZPn a sz(•p. szomor·ú tt•mp
lomon. Hég-i dilí.kemlékl'ink (•lt.>drwk l'ZZPI a 
templommal kapcsolatosan újm. <iyiing-yiis
nek sok tekintél~·ps (•s ltn~·ag-ilag is júl állú 
polg-ára jMt ehhP a templomha diükmisér·P. 
Az emlékek. a mult kiitl'll'znek! KiitPieznek 

Legjobb mintiség-ii ár·tH. 
ll'gnag-yobh ní.lasztékhan. 
leg-olcsóbb szabott ;í.mkon 

Szlobodától 

NEMZETI HITELINTÉZET 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

GYÖNGYÖS, HANISZ-TÉR 4. 

Betéteket elfogad, kölcsönöket folyósít. 

Spánylk J. utóda 

UJV ÁRJ RUDOLF 
órás és ékszerész 

GYÖNGYÖS., Kos!ltufh-u. 15 

m·r·a. hogy visszaadjuk valamiJ~·t•n l'ormáhan 
az (•letnek. a tür"Nadalomnak. a vallásnak. u 
tt>mplomnak. amit valaha kaptunk. Ol~· km·(•s 
kt.>llt.>lll'. dt.> soktúl. sokaktúL hog~· u Szt•nt 
Er·zs(>lwt tt-mplom az ll•hessen. amiv(• lennit.> 
kell : <iyiingyiis (•s az ifjúság renwk temploma! 
KiisziinPth.•l n~·ug-tüzzu k az úju hb adományo
kat: Hor·tohí.nyi István lll. polgm·ista g-yií,itésl' 
fii, P -li, l'iJJ(·r·. :\lár·ton :\1úzps 111 P ..• Juhász 
:\liluil~· to P. Hnr·h~· Ottó to P. (Hosszú {>vp

ken üt tli'Jlomilt diükmis(•kpn t.•hben a tl'mplom
han. l Az adakozúk rW\'t.>int.>k ft:>lsorohisát l'oJ~·

tatni fog-juk. 

KÖNYVEK. 
.. .l/i ina.o;u/r" t•ímml'l Lantos Kiss Antal 

ifjúság-i irú JWrnpüs kiin~·,·pt adott az l•ddig
hizony sokszor· t.>lhanyag-olt. !!ondozatlan iparos 
ifjúság kt.•zélw. Ami a diákoknak Koszter· Atva 
.. Kamaszok" eímü kiinvn•. az az inasoknitk 
a .. :\li inasok" <·ímü kiinyv. Tárgyalja az inils
Hú IPiki viilig-át (•r·deklii mindPn fontos JH'oh
l(•nuit. Tetszl•tiis kiüllitáshan jl'lt-nt llll'Jl. 
:\lár·ton Lajos l't.>stiimü,·(•sz r·a.izuival. Ht•g-t.•n 
várt munka. :\pm szahad hiéin~·ozni eg-~· ipm·o..; 
riúnak a kt.•zcihiil sem. Kaphatú a Bokr·(•tühan. 

SZEHKESZTÖI ÜZENETEK: 
!liZitht't !lilindur túh. IPik. Táh. posta :!:!!1 Oli. A 

karú!'sonyi dkkl•l is idl•.i\•hl'll vettiik. 1\iihltiink a 
l'r-ontm is ell'J.!l'!HIIi p\•hlúnyt. Azt hissziik. nrúr· nreg j,.; 

\•rkeztPk. Ftilo.\•pl'll J.!~·iingyiisiPkkl•l kapl'solatos dkkl'l. 
\•rtt•sit\•st llllJ.!,\' iir-iimnwl i•s háhi\·aJ kiiziil.iiik t•zután is. 
lstt•n úvjnn :-;an:- ikúnk! \'ig:-·ázz It gyiingyiit-~h•kr·l•! 

'l'iibbt"h.nt•k : Tllllú,..it•'mk r\•sz,··riil dr. Bl'l'rHít 
h•r't'lll' a ::-;a_ilúkumara ta:.rja. :\1'\'t', mint SZl'l'kl•sztiit··. 
il!~- van a lapon. Egyt•hki·nt at. iisszl'állitúst a lap 
l'ikkl•irP \·oruttkozúan llulo.lai l.lil'zlú \ ,·'l!Zi. 

Bá•· 11z t•léiflzt·h~sl ;í•·at ft•h•nlt"lliik. olnt
,..,.,ink. hitla lstt•nrwk. fillist j,. tiihh t•setht•n 111. l'lol'ize
tl•srH··I llltl!:>'ohh iissZl'J,!I't kiihll•npk ht•. Fl'liilfizl•tt'•sl'lo.rt• 
hizony mi•l! az tijahh l'lnriZl'tt··si úr nwlll•tt is nagyon 
rHtl!Y ,.ziiksi•giink \'ltll. rnivl'l a na:.ryohh llll'llllyisi•gu 
JlllJIII' nH•gnísúJ·hisa h•tt·rnt•s kiiltst'J!Ct t•rnt'•szt l't•l. Ft•
liill'izt'tt•spkf't l'ZIItán is tisztl'lo•ttt•l kt'•riink ,·.,.. nag,\ 
há)á\·al hoJ!jllk llYIIl!liÍZIIÍ 

Kunsay Béla 
mézeskalácso!>i 

~s \'IUSZJ.!~'t.> rt~· a kész í W 
li~iing~·iis, Zita kir·ülyrH··-utl·u ti. 

, 
EGYHAZMEGYEI 

TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 
EGER GYÖNGYÖSI FIOKINTÉZETE 

/:t•f,;td,·t·l l'!(ofltlfl. /,·;ilt·.o;;jniik,., /iJIJjti.,íf. 
Telefonszam: 230 . 

. \hlnkn.Júnns l•s FPI'I'IIf' kiinyvnynrntllijának n~·orntut!'t~ll. liyiingyiis. h•lt•lo" ... 7.o•rki'"'Zto ,.,.. kiaf1 1'1 : )Ir Bt•f'fllith h·r·t•nt· 
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