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OLI KUS+TUDOSITO , 
!\legjPlenik rnindt•n húnaphan. 

F!'ll'liis szl'rkpsztú: 
:\10:'\0STOHY .\I>Olt.J..\:'\ 

prl·post-pl l' hú 111 '"· 

Eliirizetí•si ára egész évre: 
:1·--- pengő. 

!·:gyes szúm ára: :111 rillér. 

Karácsonyesti képek. 
Kar·üeson~· ! :\lt'nrl~·i ~Zl'I'Ptet. rnennyi 

han~ulat. nwnn~·i kPdws t•rnli•k. míly sok 
iiriim. s lllPnn~·i l'ú.iú \'isszat•mli•keü•s l'iiziidik 
Phhl'Z a szúhoz. 

Ilyenkor· hold o~ kar·úeson~·t ki\'ú n nak az 
l'lllhPI'l'k l'~yrnüsnak. l lp \'illi-l' rnirHIPnkinl'k 
holdo~. hi•ki•s kar·üeson~·p~ti•jp '.' 

~ok k(•pet \'l'tit el(•m a kar·út·~on~·p~t 

~ondolata. Üsszet'iiziim a lapokat. ho~~· ~z(·t 
lll' hulljanak. 

:\ll'~állok az elslint'•l. 
:\lt'iildi tanyahúz. 1\.(•t ki~ <tl1laka me~z

~zir·p hi\'o~at a Jrm·as (·j~zakühan. lkpillantok. 
Kis l'iihles szoha. a I'P~tt•tt asztalon kie~i ka
r·úeson~·l·a <ill: olesú kis dbzl'k. t'•dpsanya sii
tiittl' {•dp~s{·~l'k. tl'tPj(•n a <·~illag· mt>lll'tt ki~ 

IH'Illzl'tisziníi zúszJ,·, (•s a kar·üt·son~·rn kiir·iil. 
k(•t r·a~yo~··, SZl'lllÍÍ ujon~··, Csiipps(·!.!·. Hold:,~

s<í.~rtúl kiinnyps a sziillik SZ<'Illl'. 
t"j k(•pet lútok. ~a~~·,·ür·os. 
. \ \'illasor· kopür· l'úi alatt magúnos l'(•r·l'i 

holyon~ et'•ltalanul. :\illl'S siph,s útja: m·rn 
\'Ür·ja Sl'nki. Sl'llllllÍ. t•sak a r·idt·~ otthulL :\lúr· 
itt is. ott is I'Plesillan l'~y-t·~~· ahlak. g~·ujt

j<ik a kar·üeson~·l'ükat. .-\z iir·i'lm iz~almütúl 

kipÍI'IJJt l'lllhl'l'l'k SÍl'ttll'k p( llll'Jil'ltl' I'SOIIIil

gokkai llll'gr·akod\·a. hogy rniru··l lralllill'<thh 
···r.il'lll'k mh,.:· a llll'1,.!hitt. llll'i<'.:..:· esaiadi lt'·~zt•li.ht•. 
l'sak ra•ki. az l'~Yl'diilt'•h, l'lllhl'I'IIL'k ll'g-szomo
r·úhh l'St(•jp a kaJ'cll'SOil~'l'St. 

For·ditok P~~· lapot. tla\'as t'•jszak<ihan. 
llll'SSZl' h•.lllll'Zcikiin. kis l'l•ny•il'a s mjta n(•

hün~· ~~·pr·t~·a esillo~. 1\.iir·iiliittl' m··nJan. t•ir·(·
\'iilli al'l'l'aJ. llll'SSZl'lll'ÚÍ SZl'rllllll'l iiilll'k 
katonúinl.;. tlaza\'Ú~~-,·, h•lkiik otthonukban 
.i•ir· mür·. ~~·u.it.ia a ~Yl'l't~·éll\at s iilt•li sziü·r·t· 
a lt•!.!dt·ú~ühhakat. ( 'sak a lt•sh• 'ali uli. a hid t•!.! 
(•jszakühan. 

:\lás kl>p tíu·ul elém. 

E~~· kúrtel'lnet hítok. K iizépen már· ki
g-~·írlt a na~y kar·ücson~·ra. Szeretetcsomagok
t{tl t;u·kcilik az a~ztal. jú ~zíwk su~alta. ~on
dos kewk munküja. lk a hete~. !'ZCn\'ecW 
an·ok. e:-;ak akkor \'ídulnak WI. mikor egy
P!.!'Y otthoni esoma~ ker·ül paplanukr·a: és 
Jpg-iinliilrwk a kiirm~·ek a kihullott fényképre. 
mel~Tííl szt•r·etteik szemei su~ü1·oznak rájuk. 

r::s m{·~ sok. sok kar·ácsonyl'sti kép tiin
diiklik l'el{•m a holdo~ esalúdi kiirhen ... Fl>n~-. 

l'~illo:,!<is. {•kszpr·. kaea~ás. az adüs boldo~sága, 
a ml'~ll•pNt'•s iiriinw. 

Szírws ~~·iin~·iir·íi képek. ,Jú \'Olna itt 
IIIP:,!úllni! 

()p az t'•n !,!ondolatom to\'ühh r·L•pül. még
<'1-!,\' 1\t'•ppt n•tit. 1\.ar·cí.t•son~·pstf>n a temehit ... 
fiút il~·pn is \'an'! l~l'n. lll' ott nines rag~·o

gús t'•s pompa. nim·senl'k P~~·miisra mo!'o(~·~ó 
kipir·r'llt al'l·ok {•s holdo~sú~túl csillogó szemek . 
dl' \'an iinnep(·J~·es csend és \'annak könn~·tí'il 
l'itt~·olos szp:nek: s ott (•r·zi me~ az ember 
i!.!aútn. miJ~·l'll m{·J~·s(·~esl'll hatalmas (•r·zés 
a ~Zl'l'Pll't. 

.\mikor· Jpszúll az l'st. a honuil~·han itt 
j..;, ;~tl is l'Pihukkan <'!.!~·-t·!.!~· mag-cinos l'lllhl'I'. 
llc'lfl:t alatt kk'i kar·<it•son~·t';'tntl: l'lhoznt nn
nak. aki iiriiki'l' hiün~·zik az t'•lethtil s aki nél
kiil nt•m tud otthon karút•son~·fát állitani. S 
l'sak ott nyu~szik nw~ a IPlkt•. amikor· meg
:.!~·t'Jjtja a kis ~~·pr·t~·:í.kat. mpr·t mindl'n hín
gc H"sk;'t han az l' l lll'll1 mil 11·, SZl'I'Ptt•t tiiZP l o
ho!.! l'l·ll··. llll'ly az (•Jii (•s a por·landú szin•kt•t 
iisszPkiiti iir·iikr·t•. 

Bl't'sukom it kiin~·\'l't. 

lionduljunk l'Zl'kl't' a kt'·pl•kr·t• ktu·<it·son.' 
l'Slt•j(•n. (SI /-.'.1 



Mi lesz az Orczy-kastéllyal? 
A leJ,!utóhhi eJ.!~·hüzkiizs(•J,!i J.!Ytílésen is

mét szóha kt•r·iilt az Orezy-kastt'>l~· iig~·e .. \ 
jelt•nlevlík meJ,!iitkiiz(•ssel hallottúk. mik(•nt 
került kútyúha az a sz(•p elgondol:ís. hogy 
t•zt az (•piilett•t a magyar· Hjúsüg lll'H'Iésének 
l'elleJ,!vürüvü teJ,!~·ük. Hiüha hatúr·ozta el a ni
rosi k(>pviseliítt•stiild a kast(>Jy ükngpd(•sét 
ilskolai c(>Jokm. hicíha k(•sziiltek el az ütalakí
t<ili;i terwk. hiüba szt•r·pztiink úll<mr~t·gélyt az 
útalakítüshoz. mt•gakasztott mindent l'gy l'el
lehbezés. Ile kezd.iiik talún <'liílrlíl. nu•r·t most 
múr sziiks(•gesnek tart.iuk. hogy katolikus kiiz
vélenH;nyiink tudomüst I'Zl'l'ezzen a tiirt(•ntek
rö l. 

lsnH'ret('s. hogy (iyilnJ.!~·üs vür·os kE'>pvbe
ll'ítl•stiilete t !l-t t. tavaszú n egyhangt·r hatúro
zatha n kimondotta az u. n. Or·czy-kastMynak 
az egyluízkiizs(>gekWI l'pnntartott :\IPzúgazda
súJ,!i Kiizl>piskola (•s l'g~· fiúinter·nütus l'llwlye
z(•sének c(•Jjaim valú ütengl'd(•s<··t. Tette l'Zt 
azzal a gondolattal. hogy l'g~Tt•szt a katoli
kus vür·os (•r·dekeinek {•s (•r·zpJnwirwk nwgl'e
leW régóta n Nk i i J iiziitt nt•n•híotthon INesiil
hessen (J~·iingyiisiin. rnüsi't'szt. hog~· a rnosto
hún l'llll'l~·pzett. igen l'ontos hÍ\·atüst Iletöltö 
katolikus iskolliinkat rneglll('ll!st• a pusztulüs
túl. .-\ rn. kir·. vallús- (•s kiizoktatüsiigyi mi
niszth·ium u. i. tiihh izht•n kilútásba helyPztl' 
a mt>úígazd. kiiz(•piskola és polgúri Híriskola 
úllam(r·v(·n~·t•s hizon~·íh·ün~·ok kiadúsi jogú
nak a visszavomtsút ana az pseti'l'. ha az is
kolú kat lll' lll si kt•r·ii lill' PJ.!l>st.sl'>giigyi és pe
dagúgiai szemponthúl nll'glell'lííl'n Pllll'lyezni. 
:\ képvisPiíítestiih.•t J.!Oildosan m(•rlegPlte. hogy 
iskolúink nwgszíin{•st• rnilyl'll tl'tPnu.•s gazda
súgj haszon kil'Sl'l'l>t jell'nten(• a \·ür·os pol
gúrsúga szúméÍI'a. azonkíYiil. hog~· éppl'n a 
legsziikségpsehh iskolal'ajoktúl fosztaná llll'g, 
s <'ZZl'l ll'lu.•tetll'nn{• ll'lllll' a gazdasági okta
túst. a kpr·eskedt'lmi {•s ipar·i púJ~·ükr·a kt'•l'zii
liík t•lokt'•pú•s(•t. a ~z(•Jes lll'JlJ'(··h•gd; vallitsos 
l'S lll'IIIZl'ti SZl'IIPIIIÍÍ IIIÍÍH•I!st'•ggl'l vaJú teJi
t{•sét. 

:\ nemes J.!Psztus azonhan IH'IIl IIHll'adt 
zavartalan. noha az úllú~t'oglalús l'g~·hangú 

volt. :\ \'éÍI'Osi k<·pvisel«"ítl'stiih•t Pg~·ik m•m 
katoliku" vall:'t~ú tal!ja. aki a hatür·ozathozatal
nál jelen volt (•s nl'lll szantzott. utúlag llll'g
l'eiiPhhl•ztP a hatúr·ozatot. Hl•n•s Üll'llll'g~·p 

Tiir·v{>n~·hatúsügi Bizotts~igünak 1\ Íl'J!~·íi J{•sp 
l !ll t. júl. t.-•-éu -t:.! t kisgy. tll.íífi a l !It t.sz. diin-

tésévelelutasította a fellebbezést (•s júváhagyta 
a vürosi hauir·ozatot. 

J::r·dl'llll'S lenne a .ÍÚV<Íhagyú haUÍI'OZat 
nwgokolü.sút teljes egészl'>lwn isrner·tetni. Hely 
hiányában azonban csak néhány numdatát idéz
zük: ,.:\ városnak még an~·agi áldozatok árán 
is r·agaszkodnia kell iskolúlwz. Amennyiben 
a nír·os a szóhanl'orgú kérl'lem Pliíl l'lzár·kúz
nék. krnytelPn volna az iskolák elhelyezé
séröl gondoskodni. ~tár· pedi!! ezidiíszer·int a 
az Orrzy-kastrlyhan elhel~·czett hivatalok át
heJ~·czésc kisebb ter·het rú a vúrosr·a, mint az 
iskolák más elhelyezési lehetiíségének a biz
tosítása." .. Az iskolák l'enntartása oly közület
nek mint a vár·os. szociülis kótelcssége." Meg
Plllliti a hauirozat. hogy az t.'piilet vételekor 
felrneriilt a vúrosháza c kast(>l~·han való el
helyez{>s(•nek a gondolata. de megúllapítja: 
.. A kast<•ly jclenll'gi úllapotáhan erre nem 
alkalmas . . . . a \'árosluízának a kastélyhan 
\·aJú Plhcl~·ezése l'él megoldás lenne és a vá
r·os eliíhh-utóbh kénytelen lenne új. a köve
telrnén~·eknek megfeleW. korszeríí \'ár·osházút 
építeni .... a kastély ily \'ÚI'osházává csak 
tetenws heruházús után alakítható át (•s rnt'>J.! 
akkor sem lenne minden tekintethen kifogás
talan. Arnennyiben a vár·os ezt a megoldüst 
fogadta volna PL arról ürilkre lernondott volna. 
hog~· kiizponti l'ekvésű és a vár·osr·endez(•si 
tel'\·nek megl'plclií \'ÜI'O!'házút építsen ... kézen
l'ckvíí. hogy a város az l>piiiPtPt kulturális cé
lok szolgúlauiha állítsa (•s PZZPl az eg~·ctPmes 
lll'IIIZl'ti érdekeken kíviil a vl\ros (•s kiir·nyéke 
lakossúgúnak ér·dekeit is szolgúlja." 

A vár·mpgyPi jóváhagyú hatúr·ozat ellen a 
t'elll'bhl•zií a n1. kir. Belügyminiszterhez t'cliil
vizsgálati kér·elmet intézett. Hogy mi célja volt 
Pnnek. nag~·on is júl tudjuk!\' éleményiink sze
r·int a heliiJ.!YIIIinisztérium nem találhat okot 
ana. hog~· a vá!'osi képviseliítPstiill't (>s \'<ÍI'IIIl'· 
!!.n•i kil'!!~ írJ(•s júl megfontolt. ('(•Jsz<•r·íinek ki
JIIIItatolt t··s t•gyhehallJ.!ZÚ hatúl'ozatút llll'gsem
misítsc. :\z iii!Y azonhan mindl'nl'Sl'trc elhúzö
dott és a határ·ozat eddig végr·ehajthatatlanná 
v ült. 

Spánylk J. utóda 

UJV ÁRJ RUDOLF 
órás és ékszerész 

GYÖNGYÖS., Kossuth-u. t5 



Az iskolák vezeWi és felettesei minden 
lehetőt elküvettek, hogy a m. kir. Belügymi
nisztériumlmn düntésig vigyék a felliivizsgá
lati kérelmet. Azonhan tühb mint két év Ma. 
Whbszöri, Wbboldali kérésr·e és siirgeU•sr·e 
sem tür·tént düntés. 

KHzben sok utánjárással sikeriilt a m. 
kir. vallás- és 1\.iizoktatásiigyi minisztériumtól 
aiUlfiU P. államsegél~·t kieszközülni az épiilet 
tatarozásál'a. Biztatást kaptunk ar·ra is, hogy 
a következi) években ezt az összeget még 
negtoldják : minden remény megvolt tehát 
u·ra, hogy a város áldozatkészségével l'pJ
ljánlott épiiletet államsegélyen néluí.n~· év alatt 
'l• n d behozhatj uk. 

Ez a pénz nwst az egyik gyiingyösi hank
mn pihen. ahol álmodozhat ar·r·úi. hogy neki 
lZ ifjúság johh nevel(>sének. oktatásúnak a 
l szolgálata és egy pusztuló miíeml(•k nwg
nentése h•nne a l'cladata. 

Mi pedig g~·iingyiisi katolikusok. aki a 
Whhség lomhaságával nézzUk elsi)r·endií ka
tolikus érdekeink elsikkadásüt is. k(•rdezziik 
neg ezek után, hogyan ll•lwts(•ges az. hog~· 

egy nag~· katolikus tiihhségií or·sz1í.ghan. eg;\· 
úgyszólván szfntiszta katolikus vür·os k(•pvi
seWtcstületének küzér·dekií. egyhangú hatúro
zala végr·ehajthatatlanná vúlt egy nl•m kato
likus képviseWtestiileti tag tcnger·i kígyúvü 
nyúlt l'ellebbcz(•se kü\'l'tkeztéhen '.' 

Jlalrizs-/'iri Lajos. 

,, (jJO-klr-élft tt 
Jcijn !JI'-, Jm pi r-. 

zt•m•- h; dí.o;znu'íkt•rt•skedt;_... 
G!Jiing!Jiis. Kos.o;uth-ll. :1. 1i•if•fon: .J.i.i. 

iJIA RNITZ /JA .\'G SZE/lG Li U feraka ta. 

NEMZETI HITELl N TÉ ZET 
RÉSZVÉNYTARSASAG 

GYÖNGYÖS, H A N l SZ-T É R 4. 
Betéteket elfogad, kölcsönöket folyósít. 

G~·apjú- és n~·ulszc'ir 

KA LAPOK 
mlnden mlnliségben. 

KRISZT LAJOS 
Gyöngyös, Kossuth-utca 10. 

Ja\'ftások szakszerüen készülnek. 

A katolikos n1agyar jUvii 
megalapozásáért 

3 

.. .\ mag~·ar és katfllikus jiivíi 
SZl'IIIPOIIlj:íbúl Mli'Sdiintiíen szül\s(•
;.!I'S, hog~· ta!lulúil'jth,:'tgunknak iin
tudatosan magyar· í•s pozitiv kPresz
lt'·n~· alapokon áii(J nen•lí•s(•riil a 
IIHlf.!~·ar· katolikus tár·sadalom sürgii
sen gondoskodjí•k." 

J::rsl•k Fiípásztor·unknak idézett megál
lapítása a lcgeszm<·n~·ihh lH'ug-r·amm és a 
pr·ogr·amm megvalósítúsúr·a kiadott siirgetíí 
!'elhívás. Megnyilatkozás ez, megnyilatkozása 
a Szentlélek kegyelm(•nck. amikor· Fíipászto
runk. :\nyaszentcg~·húzunk (•s magy1:11' HazLink 
iig;\·einek elíísegítésc {•r·dekéht•n katolikus di
úkotthonok l'•pit(•s(•J'l' szúlít henniinket. :\ 
munka (i;\·iingyiisiin is l'ol,vik. s mindenki 
ig~·ekszik is. nwgl'•rtw a ké1·íí szút. l'r'l•jéhez 
képest minél tiihhl't üldozni a m•mes célra. 

llogy épen most. a vihí.g('g(•s küzepcttt.• 
akar·juk a katolikus diákotthonok intézmé
nyl-t szl'•lesehh alapokon kiépíteni. az ter·mé
szetes következm(•nye a mai idüknek, mert 
az új világrl•rul kialakításítnál csak akkor· tud 
a katolikus {•píW erc'i flll'rmí.lú hahist g~·ako

I'Olni. ha meg lesznek hozzá az adottságai. 
.. Tanulúil'júsügunknak iintudatosan ma

g~·aJ· (•s pozitív kt•r·esztény alapokon álló ne
velésl>r·iíl" csakis katolikum alapjain álló csa
hí.clok (•s l'salúdi m•wll'•st helyettesíti} diák
otthonok gondoskodhatnak. A katolikus diák
otthonokhan (•W szt.•llcm megl'og'ja. magával 
r·agadja a tanulú il'.júsúgot. amely majdan ki
ker·ülw az élethe. annak minden eg~·es pont
.ián a katulikussüg világi apostola lesz. S épen 
napjainkhan van sziiksl'•g arra. hogy a tanuló
it'júságbúl kialakuló vezeti) r·éteg a minden
napi életben. a tudományban. müvészetben. a 
gazdaságban. ipar·ban. kereskedelemben a 
krisztusi (•let bátor· és öntudatos világi a po~
tol u tud,ion (•s akar·jon lenni! Kiiliinösen fon
tos l'Z akkor·. amikor· nap,iainkban kevés a 

.\lit>llitt hútor·t vúsúr·ol. kt•r·t•sse l'cl gazdagon 
felszl'r'l'lt r·aktúmmat! Temetkez(•si vállalatom 

mindt•n ígl'·n~·t kielégít 

S~nóling László 
asztalos-tnester butorrakiára és 
tetnetkezésl ~·állalata. Kossuth-u. :!:!. :-;z. 

Öntudatos katolikus ember 
egyházi adóját idejében fizeti. 



t GWÖ~GWÖMI K~TOLIK~S T~DÓSITÓ 

pap P~' nupr·úl-napr·a roJ!~' a papi hívatásr·a ei
IJívatottak száma. - búr kétsé~tl'll'n. hog-y 
t'•pen a katolikus diákotthonok mé~ a papi 
IJívatúl'ok számának niiwked{•sN is l'líi l'oJ!jcík 
:nozdítani. Ezen diákotthonok J{•gkiiJ·(•rwk 
\';u·üzslatos hahisa alatt az t.'J!,,·i•ní (•s iinm•n•
lt~s közben tud kialakulni il'júl'áJ!unk ol~·an 

\'iláJ!i apostolokká, akiknek ll'lkt'•t a Szentlt'•
lek keg~·elmének tüze. ereje soha el nem 
hamvadú lánggal lobogó, lelkesedni. kiizdení 
tudó. eriis apostoli lélekké neveli. 

Ezért most mi is. NeHink t'Zl'l' és l'Zer· 
g'ondja E"s megpr·úbáltatása kiizepl'tte ror·dul
junk bizalomal a Szentlélek t"r·istenlwz és 
kér·jük. hog~· a katolikus mag-~·ar· jii\'c·i ér·dp
lit:•ben történt'i gondoskodás alkalmúml az 
Ü 8Zent kegyelmével segítsl' él'i tUdja rneJ.! 
híveinek ig~·ekezetét ! 

Ne legyl'n senki kicsin~·eskedii. hanl'lll 
mindPnki valóban tehetségéhez kt'Jll'St mini•l 
mtg~·obb üssze~gel is segitse eW a nHtJ.!~·ar· 

:iatolikus jtivii megalapozásáér·t inditott r;wz
g'almat! (dr. l'f'l'f'IJ LajtJ.~.J 

Sokan nem tudják, hogy a hajnali mi
:;éken a mise szöve~ Szüz ~lüriár·úl szúl. ..\ 
hajnali misék színe tehút a l'l•hi•r·. - ..\z ad
vent négy hete a ~leJ,!Yúltúra ,·ürakozú l'lllhl'
J'iséJ! nég~· é\'CZI'l'dét jelképezi. · - :\z adn-nt 
jelll•gzeh•s szentjeí : Sziíz ~lür·ia. az (•desanya. 
aki Yúrja kicsi fiát. Ker·el'zteW Szl'nt ,Jünos. 
aki az lstl'ntiíl küldetett. hoJ,!y ki•szítst' l'lc'i 
az f'r útját. s lzaiás prMHa. aki a li.n•r·ml'kr·úl. 
s a Sziízriil a legszebben jiivendiilt. 

Karácsony ünnepe azér·t Yan <ll'<'l'lllhl'l' 
:!~1-én. mert a csillaJ!úszat szer·int l' naptúl 
kezdve kezdenek a nappatok Yalami<'sk(•t 
lwsszabbodni s ezt a tén~·t a poJ,!ány Yilúg' 
hatalmas ünnepléssel. a ~ap Sziiletés(•rwk 
megünneplésével kapcsolta iisszl'. ..\ kl'l'l•sz
tl·n~·ség kiszorította az iinnl'p powiny tar·tal
müt. s az élet ~apjának. Kr·isztus sziill'tt•!'\{•
lll'k cmlékét iinnPpl'ltl'ti. Kar·ül'sony napj;ín 
minden pap hár·om mis(•t mondhat. EJ,!~· 

templomban csak eJ.!.'' t'•jl't'•li. illl•tn· psti swnt
mise rnondható. l::jréli mis(•n szahad úldozni is. 

vitéz FÖLDI GYULA 
óramüves-, 

ékszerész- és látszerészmester 

GY Ö N GYÖ 5, H A N l 5 Z· T É R 8. 
Üvegcsiszolás. Szemüveg recept szarint is. 

NITII.IT. :; . , 
TAJIKDZTA11 

D .. X;E:\lBI~R HÚNAPR,\. 

...... ·z,.ul !lt•rlnlau p/Nuiuia. 

lll'l'<'lllhPJ' :1-t'm pJsii pt'•ntl'k. A :\h•nluíz 
küpol nüjühan l'g(>sz na p szl•nts(•J.ri müdús. 
iJ-t'll elsc'i ,.a..,ür·nap. Est<• li c·ll·akor az Oltúr·
<'~~-ll•t irnüdií"i úr·;í,ia. li-;'tn. ht'•tl'c'in !l úmkor· 
iinnl'p<'l~·ps SZ<'ntmist'•hen k(•r·iink ül<híst Kor·
münyú' l'r·unk (•h•tl•r'l'. - i-(•n. kl•ddl'n a 
I't'J.!J.!l'l ~~ úr·ai szl•ntmisl' utün indulnak a ht'l
<'SÍ!sok Szl'ntkútm. -·- S-ün. SZl'r·dün. Szl'plc'itl'
ll•n Fo~antatüs iinm•p(•n szokott iinnPpi I'l'nd. 
- :!:1-;ín. esiitiir·tiikiin, utolsú IU11·átl'. -- :!.t-t'•n. 
Kar·úl•son~· Yi~íliüjún semmil't'•Jp hc'ijt ninrs. - -
Az l•jl'l•li misl' llll'J,!tar·tüsür·úl m{•g m•m tudunk 
Sl'llllllit. Yalúszíníi az i<lt'•n is k(•sc'i dt'•lutün 
ta r·tj uk llll'J.!. Ka r·ü<·son~· kt'>t ii n rwpi•n a szo
kott i i n nl' pi l'l'nd. Szilwszter· l'stj(•n li úr·a
kor· hülaad;ís. 

.'•."zn1f Ht•rlalau plduíuia flll,llflkiiu,111'i hín·i: 

1/tíZtl.~stÍ!IUI kiiliiftt•k: Koni<'s Púl t'•s 
Szatrnür·i \'alt'·r·ia :\l:'u·i:t. (ionda Bt'•la {•s \'iktor· 
( iizl'lla. lmr·il'sik < iyiir·J.!~· (•s \'asziljl'\'il's ~lill·iit. 
Kiss .Jünos (•s Bar·dúezi .Julianna. Kiss Ft>l'l'llt' 
{•s Szaniszlú Er·zs(•hl•t. llor·tolünyi <iyiii'J.!." ,Jú
nos (•s Szahú .\nna :\lür·ia. :\l;ídi Fl'l'l'nl' {•s 
Iluimi Anna < iiwlla. Sza hú ,Jürws (•s Csünyi 
Ilona Hozúlia. lktg'yi ,J;inos t'•s 1\ir·ül~· Ilona. 
Budai Fl'l'l'IH' {•s l'l'thii :\lar'<'l'lla. Bor·osi Tib
hor· t'•s Hil'!Jt<•r· .\lür·ia. Far·kas .\r-püd {•s ( )lüh 
Fmrwiska. ~lu n küesi .J ü nos (•s :\ll•szür·os Ett•l ka 
~hir·ia. ~HJ.!Y Sündor· (•s Kiss Ilona. Km·üt•s 
lmr'l' (•s Ko\'Ües Ilona. Szatmúr·i ( i~·iir·J.!~· (•s 

( i~·m·is .\n na. Pa pp Ist\· ü n (•s Told~· Ilona. 

Dlullt!/ftlk: Pataki Lüszlú :!~' t'•\'l'S, Toru·s 
.\lür·ia iti {•n•s. Bo!'IJt•l.'· Ft>I'l'llt' ~,;, t'\'t'S. Bang'c·, 
,J,·,zsl'l'n(• F;u·kas .\lii1·ia i l c··,·t·s. ( iandi lh'•la 
li:! t'•n•s. \'adüsz .Jún os i l c··n·s. ('sulúk Ilona 
l! l t'·ws. Hohanszky ,J úzspfn{• BúJ,! y i ~liu·ia ~~~i 

t'•n•s. Fiildi Súndor· ~~-1 t'•ws. LilinJ,!l'l' :\lihüly 
li'-. t'\'l'S. Bl'n<'sik .Jünosnt'• ( it>r·hút Katalin 7~ 
(•n•s. BaloJ,!h l~tütn ~~~~ (•ws. lit•<'zi ,J;inos i.t 
(•n•s. Szlota 1\úlnuinnt'• Bolwr· Ilona ífl {•\'t>s. 
Kovú<·s .Jc',zst>l'rlt' Pataki .\nna fií {•\'t'S. ('s(•
pün~· ( i~·iir·J.!~·n{• Sl'hl•st~·(·n Ilona ~~:.! {•ws. Ft•
ht'·r· .\ntal í!t t'•n•s. 1-:~~·t'd ,J,·,zst>l'rt{• Szahc'J 
.Julianna ki1 (•ves. 
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l h•eemher· ::. Elsc'í p(•ntl•k. l h•c·emhl•r· 
li. lf{•tl'ci. Kor·mún~·zú l ·r·unl\ <'irc·iint'·lt•"•st't!.!'lÚJ:il,; 
ni•Yiilllll'JH'. cl. l'. !l úr·akor· iinnc•pi rwg·,nnist'ot 
tar·tt111lc ll. 11. t; c'trakor· az l'ntk :\li11·ia 
1\ongr·eg;'tl'iújünal\ ha\·i g~·íili•se a h·r·pnc·ps 
Hl•ndhúz ( lr·atúr·;llmúhan. l let'l'lllhl'I' S-ún 
Szpr·da. Szeplc'itll'll l'ogantatús iinlll'Jll'. -- l le
l'l'lll hl' l' t:!. \' as;'u·tw p. l·:g-t'•sz napos Szents(•g
imúdüs. ll. u. :! :\-ig az Oltút·eg)·let. :: -l-ig il 
Húzsal'íizi•t·tüt·sulat 1\iiziis imat'11·úja. Este li 
,·,rakot• szenthl'szi·d. litünia. st.c·nt~t'·ghet(•tel. 

1 leec•mhl•t· 1!1. \'asüt·nap. I:Pg!.!'<'l ti c'n·akot· 
a lll. Hetlll c'•nekt•:• szentmisi•.ie. l>. 11. litünia 
,·(•gc•zti•wl r·c•ruli g·~·íili·s. - llc•c·c•mht•t· :!::. 
( 'siitiit·tiikiin. l'tobú hajnali swntmisP. -l lp
c•emhl't' :_!:-,. Szomh:tt. 1\ar·úeson~· iinnc•pt•. l::j
l'{•llwr· iinnPpi·l~·ps nagymi,.;l'. l l. u. l't'·l :-•-kor 
i i ntu•pc'·l~·l·s \' c•spet·ús. l >l•c·c•nllll'l' :!l i. Y a
s:il'llap. Szt. ls:Yün l'lsc·i \'l•t·tatüt iinr!:•;Jl'. lh•g
!!l'l fi úmkot· a Szt. lstütn tút'sillat nag,\'lni· 
st ... il' kiiziis SZl'lltúldozüssal. St.t'lllllli"t' 11tün az 
t'tj \'l'Zl'ltÍs(•g I'Skiit(•tph•. llt'l't'IIJIH•t· :\1. 
Pi•ntPk. Szt. Sziln•szll·t· napja. Estt' ti Úl'ilkot· 
i·n·(•gi húlaadú újtatossüg. 

Fl'l't'llt'l"t'lldi JJidHíllifl HII!J"I.-iiii!JI'i hírf'i: 

1/lízfl.'iSIÍ!JIII kr'iliillf'/;: Sza he·, Zoltún lmt·e 
(•s \'iszol'zki .\lat·!!it. :'\···ml'th Lajos (•s :\lolnüt· 
Ilona. 1\iss Lúszlú (•s Hahn'H"zki :\lal'git. Botka 
. letúi Bi•la is \'iclt·a .Julianna. Zomlrot·i Bet·
talan (•s Fc•t·c•nc· Ft·atll'iska. Sziikt• "iklús (·s 
Szac·sat'oYszki lr·l·n. Kl·kesi ,J,·,zst'l' (•s Bot·o;.:i 
J·:tel. :'\ag~· ( i~·iit·gy Lajos (•s :'\. llajd!'t :\lag
elol na Etelka. 

D Iul/lyfok: Sdtiit·ri .húst'l'nc·· ;;z. IU•th 
J.popolclina. "j"j t'\'l'S. 

( J.'fiju!J yijspii .... JJijki ,,. IIIJJiom. 

l ll'<'l'llllrer· :!:\-ig hl•züt·úlag acln·nt min
dt•n napjún t'l'ggl'l l'c.'•l li- ken· hajnali ;.:zt•ntrnist'. 

- I>ec·emhl'l' :_!;-,_ Szotnl•at. K:tt·;ú·son~· iintH'
pt'•n iinnt•pirc•nd. l l. 11. :: ,·,,·akor iilllll'Jit··l~·c·..; 

\'l'~IH'I'Ús. l ll'c't'lltlwr· :!li. \'ii:--.ll'lwp. :'zt. 
lstv:'lll Pl~o y(•t·tatll.l iilllll'Jlt'. l lc•t·c•rnht•l' :; l. 
Szt. Sziln•sztt•J' napja. 1-::--tt• ;-, ,·ll'ilkor· iinru•pc··
J~·ps (•n·(•gi hú laadús. 

Kunsay Béla 
méze!oikalát'!oiO!oi 
..:·~ \·la~zJ.!~·t·r·t~·aké~zitii 

(iyiiru.:~·ii~. Zita kirill~ n•··ut•·a ri. ·-------

Ajándékozás. A vallás- és közoktatás
iig~·i minisztér·ium a Rk. Mezőgazdasági Kö
züpiskola s Polgár·i Fiúiskola számára 4700 
JWngií értékben tornaszereket adományozott, 
a tankm·iileti Fííigazgatóság pedig Dr. Csengő 
~úndor· tanUgyi Wtanácsos, gimnáziumi igaz
gató pár·trogú javaslatára a Gimnázium torna
tel'llli•t a Hk. Meziígazdasági Fiúiskola s Pol
gúr·i riiliskola növendékei használatára is át
l'ngPdte. Ezek a1. intézkedések átmenetileg 
megoldják iskolelinkban a testnevelés terén 
mutatkozú nehézségeket 

Külcsönkön~·,·tár. Egyházközségünk köl
esiinkiinvvtár·a a Szentkorona-házban új, par
kl•tt1ts s~obát kapott. A barátságos helyiség
hl'n sok új. szép. ér·tékes könyv várja olvasóit. 
Aki mi·g nl'lll ír·atkozott be. siessen, mert ja
nu/u· elsl•.ii•tiil ke1.dve a kölcsöndíjat a ma
gas kiin~·váJ·ak miatt emelni vagyunk kény
telPnek. 

A Katollkus Tisztviselönök Országos 
Szpt·n•zetl' Uyiingyüsün helyi csoportot szer
n•z. Katolikus tisztviseWníHnk belépését vár
.iuk. ,Jl'll•ntkl'z(•s: Szcntkorona-ház. egyházköz
ségi ii'IHJa . 

A Katolikus Dolgozóleányok Szent
koi'Omt esopor·tja kéthetes Wz<itanfolyamon vett 
J'{•szt. ll. L. csopor·t katekizmus versenyt is 
J'l'JHit•z. a hitigazs1igok alapos megismerése 
\'t•gptt. 

1 Hákutthon mozgalom. November 5-én 
a hel.vi bizottsúg tagjai ismét összejöttek és 
ml'ghpsz(•Jt(•k az elér·t er·cdményt. A gyűjtés 
l't'l•dmi·nye kiizel jár· a Katolikus Akció által 
ml'ghi r·dl•tett idl'ális üllapothoz. vagyis majd
tH'IIl ann~·i pengli g~·üJt össze. amennyi hfve 
,.illi az l'gyhüzkiizs(•gnek. Természetesen u 
lll t'!.! hiún.\ zú iissZl'gi•r't nirjuk és kér·.iük ka
tulikus tút·sadalmunk túmogatását. 

Gyöngyösi Iparosok és Gazdák 
H i tel szövetkezete 
mint az O. K. H. tagja Gyingyi1in 

BETÉTEKET MÁR 1 PENGÖTÖL ELFOGAD, 
KÖLCSÖNÖKET 

el6nyös feltételek mellett folyóllt. Po1tac1ekk. Bankgi1ó. 



Emertcana. A szokásos havi g-~·ii)(•s no
vemberi eWadója: I lr. :\ng~·al Lajos. t'J.!'I'i 
jogakadémiai taná1· volt. aki a pénz•·ííl lw
szélt értPkes. lebilincst•Iíí Plííadüs kt'r<'tl'lwn. 
December i.-én l lr. Sdu·ott~· Púl fer·enet•s tm·
tományfiinlik lt•sz t•merik:inús Plliadüsunk il
lusztris szúnoka. 

Emlékeztiest .. \ szod:ilis test\·(•I't'k min
den évlwn t•mlt'-kt•zú Pst kt••·et(•lwn hh·.iúk 
fel a mindig- mtg-~·szümú kiiziins(•g- figyeimét 
az elköltözött kedwscki't'. ~ownlll<'r :!1.-(•n 
Palágyi ~atülia az 01·szúg-os Szentlt"•lek Szö
vetség- kikülctiittjt• tm·tott t•mlékt•zeh'"" szépl"<'gií 
t>Wadást az emlékt•zíiest kt•rpt(•lwn 

Az alsóváa·osl Rosálium Táa·sulat no
vember· t:hín ta1·totta (•vi szok:i:-;os mt•gt•m
lékezésl>t a türsulat mPglwltjaii·úl. Ezzel kap
t•solatban rcggl.'l ti úrako1· t'IH'kes szentmise 
volt. majd a t:íJ·sulat n•wtií (•s szoll-!úlatot 
tt•ljesftií tag-.iait ~- J\m·üt·s .Júzst'l· t"údt'·kún hü
zánül szt'T'Ptet l't•ggPiiwl Júttük cl. 

A Ferences .-\t~·ák nHlti"Hhúzi küpolnú
jának belseje mcl-!t'ljult. :\ gyiin~·ii•·ii. színpom
pás fest(•s ~lt•gyt'I'-~It'Yt'l' Antal l"estllllliiY(•sz. 
a hpt>sti K(•pzíimiiv(•szeti Fliiskola tanúi·:inak 
művészi t'I'z(•két dies(•J•i. 1"1-!yanl'sak t•lk(•sziilt 
a kellenws lwnyomúsú. miiy(•szi IIIÚI'\"ún~·ol

tár·. mel~·pt a most k(•szülií Pati'OIHt llunl-!ú
r·iae szohoi' s nwllette k{•t oldalt ::-:1 magya1· 
Szent szohra fogja ciiszítt'ni. Igaz a nmg~·ar Szt•n
tek szolmt esak kt"•súhh kt'•sziil Pl. jútt>\"liink 
eddig-i lllt~l-!éi'ÜÍ adakoz:isa to\·:ihhJ·a is seg·ít
ségiinkre lt•sz. Hen•s V:ÍI'IIIei-!Y<' is nwg(••·tettt• 
c szent üg~·pt s izlt"•sps l"el\"t>Zl'tú utat kt'·:-;zi
tett a posta (•piil('ttul a k:ipolnúig. EztHon is 
hálásan kii:ooziinjiik jl.llt•\"liink megt"•J·tú adako
zását. 

Lt•gjobh mínús(•gil úJ·út. 

lt•g-nag~·ohb nllaszt(•khan. 
leg-o)('st"lbh szaholt :ll·akon 

Szlobodától 
( ·~ ........ ~ ·~··'· ·~ .\.1 )J()"J, 

..,~,.,.~~\.~~"'· .~~~ 
,.J( 'ZI·~' .\."J,(,)J .. ! 

VlllamossáUI cikkek. l~J,!ú-htmtutk 
dús \"álaszt~ka! Kossuth-u. 

D0ZSA CUKRÁSZDA 
Szent Bertalan-u. Mozi mellett. 

Az Alsó,·árost Egyházi Énekkar no
vembe•· :!1-én, vasárnap. tartotta Cecilia ün
rwpélyét. l l. l'. a H órai nagymisét az é W ta
gokt"•rt. a ll óruit pedig a megholtakért aján
lottük l"cl. Mimlkét szentmisén válogatott egy
házi énekeket adtak eW. - Déli 12 órakor 
ünnepi ebéden láttük vendégül az énekkar 
mííküdíí (•s pá1·tolú tagjait. Kellemes és han
gulatos szórakozással töltötték a délutánt. 

Az alsóvárosi egyházközség novem
he•· lB-(•n, Szt. Erzsébet napján, tartotta ala
kulú gyül(>sét. Ft. P. 1\ar·ácsonyi Aladár egy
házi elnük. plébános vezetése mellett mcg
tar·tottük a tisztlljítú választást. Világi elnük 
lett: Stillci' Kúlnuín gimnáziumi tamír; gond
nok: Záhonyi Oéza: jegyzíí: Sike Miklós; 
p('nztüJ·os: BujaJka István. Az llj tisztikarr·u 
t'!' k(•pviselc'ítt•stii let re s mu n kájára ez ll ton is 
a jú lsten áldását kérjiik. 

Katolikus ~:nekkar november 9-én 
nt"•pes nagyg,\"(ilt"•st tartott. A tagok ezl'n a 
nag-,\·g~·iitt"•spn hitl't tettek amellett. hogy min
dt'nk(•pt>n \"ii·ügzú szinvonalon kivánják tar
tani a sok dil'sííst"•get ar·atott l~nekkart. A 
l"el:-;zúlalúsok kiizi;tt mélyen emberi és meg
•·agadú sz(•ps('gÜ \'olt l >r. Náray Béla fíHigyész, 
\"Olt t'IH'kkar·i elniik nwgn~·ilatkozása. Az l~nt•k
km· vúlasztm<"m~·i g~·íí Iése egyhangu határ·o
zata alapjún a 1\atolikus 1::nckkar elnüki tiszt
s(•g-('nt>k elfogadilsára Dudás Erníí bankigaz
g-atúl kértl•k l"l'l. aki a küzóhajnak eleget is tett 
s így t>ddigi elnükünk agilitása. iigyszere
tete lllt'ltú szt'llll'l~·hpn ny t> l' folytatlist Ed
digi elniikiink l lr·. Líbisch 1\ár·oh· túvozása búr 
az t::nPkka•· tagjainak nag~·on l~j. azonhan az 
a tudat. hogy út ezután is mint az ének
kar· igaz harütj:it (•s lelkes támogatóját b i r·
hatjuk. valamint utúdjlinak személ)·e garancia 
arm. llog~· az énekkar megeríísiid\'e indul 
ú.i munklik (•s sikerek felé. 

A Flieg~·házl Énekkar Szent Cecilia 
napjún meg-r·erHit•ztc hag~·om<inyos évi harúti 
iisszPjiin•tpJ(•t a Szt•ntkorona ll<izhan lt•vc'í 
t'•m•kkai·i otthonban. Az iisswjiivctcll'll. mi a 
lt'lkes t"t•lszúlalúsok és l'l'ndki\"iil barátsilgos 
hangulata miatt eml(•kezetes marad. megjelent 
l lJ' . .\lakr·ún~·i (i~·uta polgármester· is s tolmá
esulta a vúJ·os megheesiil(•sét és szer·etetét az 
I::nl'kkm· iJ·<lnt. 

TÓTH BÉLA 
,·askereskedése, Kossuth-utca. 



Pátzay János, a Hzent Het·talan Eg~·
házkHzs(>g kitiín(), rokonszenves karnug~·a e 
hónapban tölti be gyiing~·üsi miíkiidl>sének 
tizedik év l> t. Ez alkalom hól a relsiívár·osi 
énekkarok ünnepi hangve~·seny keretl~ben 
kívánják Üt ünnepelni. További munkálko
dására is a Mindenhat6 áldását kér.iiik. 

A Felsővárosi A. C. kulturülis szakosz
tály tagjai novemher to-én megheszéll>sre iii
tek tissze. Megvitatták a rendezemW kultu
r·ális eWadások müsorát. l 'gyanezzel roglal
kozott 21-én az utcamegbízottak gyiílt>se is. 
A kultúrális eWadásokat. mik ér·tékes hírsa
dalmi eseml>nyek lesznek. illetve az elsií. 
november !!H-án a Kultúrházhan nagy siker
r·el már le is zajlott. kiváló eliíad6k s sz(•j:t 
müsorszámok teszik katolikus testvér·eink szá
mára emlékezetessé. Ezen ciiiadásokat a két 
g~·iingyHsi {'gyházközs(>g egyiitt rendezi meg. 
Hészletes progr·ammot a szószl>kriíl közliink. 

A Fe.ténáryné Intézet novemher l.t-(•n 
nu,•legsz{>ps(•gií Szent Erzsélll't-iinneps(•gl't 
r·endezett. Or·osz Arpád hittanár· mondotta az 
iinnepi beszédet. 

Teadélután. A Fejér·vár~·né lnt(•zethl'n 
miíküdií ~lária-g~rermckek Tár·sulata az asz
szon~· :\lúr·ia-g~·{'rm<>kek tisztl'll'tér·p l•s az 
eg~:iivé-tar·tozás üpolásür·a az id(•n. nowmhl'r' 
!!t -én r·endezték meg rínomhangulatú tl'lll's
télyiikct. 

Eg~· házközsé~eln k k<" pv is<> l t'itl'stii ll' te (•s 

tanácsa novemlwr t t -(•n gy ü ll• st tar·tott. .\ 
l'elsiívár·osi eg~·házküzs(•g g~·ül(•s(•ll a Szl'nt 
Erzsébet-templom javítüs:inak munkcílatait 
<>g~·hangú Ielkesl•d(•ssl•l wtték tudonuisul. .\leg
állapították a képviselcik Iistájüt. tár·g~·altük a 
szokásos iskolaiig~·eket. Elhatürozú l(•pt'•s tiir·
tént abban az irányban is. hogy a Hzent Hl'l'
talan-templom világítását km·szeriísítik. 

Szabó Sándor tábori lelkész. (iyiingyiis 
sziiWtte. a keleti ri'Onton végzett buzgú kato
nalelkészi munkáinak elisnu.•r·(•s(•iil Si.!.!lllllll 
laudist kapott. .-\ kor·mün.vzt'li kitiintl'tl•st (•dt·s
an~·ja vetlt• át. akilll'k irwlihoz n1i b t·satla
kozzunk. hoJ.{y der·ék testv(•r·iink tér·jpn vis!'za 
közénk (>~ l'olytassa lclkl•st•n v(•g-zl'tt papi 
munkáját. Heméljük i~. hogy a jú l~h·n haza 
segíti. 

ClPOlT 
Bodroginé cipökereskedésében 
vásárolja. Gyöngyös, Kossuth-u. 

,. 
Horváth István tb. kanonok, esperes

pléhünos (g~·üngyösi származású). balkányi 
pléhúnost. Klillay !\1iklós miniszterelnök, mint 
kegytll' hcmutatúsa alapján. f~rsekröpásztorunk 
nagykiillói plóbánossá nevezte ki. Szivböl 
gl'lltuhílunk! 

Becember 19-én a Fcjérváryné Intézet 
niivcnd{>kpi a Kulturházban karácsonyi ün
nepl'éget r·endcznek. 

Becember 14-én nyilik meg a Kultúr
hcízhan G~·öngyös történelmi emlékeinek ki
úllítúsa. A fer·ences kolostor. valamint a fel
séivár·osi plébánia (•rtékes régiségei mellett 
nagy(>r·tékií okmányok kerülnek kiállftásra. 
:\ nag-yszahúsúnak ígérkező kiállítás munkáit 
javaré~zhen városunk hires történetirója: De
zséri Baehú László ny. alezredes irányítja. 

25 éve áll a Kat. Legényegyletek élén 
vitéz Pintl•r ,Júzser. országos elnök .• Jubileumi 
iinneps(•g(•n. november 2R-án, Hajnal Béla l. 
d(~kün. Csiba Púl ll. dékán. Tasy Tivadar. 
( 'sépány La.ios. Parúczay Ernií. Dénes Tibor, 
Szenws István. \'erik István. Hetik László. 
,Juszt J)üniel. Trombitás István, Borbás István, 
tinH .\liháJ~·. Beszc .József. Bartus György. 
,Jpnei Bl•la il'júsá!!i tag-ok képviselték a Gyön
gyiisi 1\atolikus Le!,!én~·egyletet. 

Krisztus Kiráh· ünnepén 6U új tagot 
avatott a .\l;'tr·ia V~lér·ia intézet Arpádházi 
Szent .\l<u·git-Szivgürda esapata. Az új pajti
kat kedn•s iinnl'pség kl'retéhen üdvözölték 
a gür·da f'(•gi tagjai, azután Kr·isztus Király
nak húdolt az új tagokkal Mviilt csapat. A 
ll'lkl•s kis gür·distúk megkezdték .. A Szfv" 
I'Jjsúg tHjün ntlú apostolkodiist is. 

Zúr~· Béla, úllampénztári főnök, aki 
(iviingviisr·fil Úbecs(·re került. t 2 t 1 P-t gyüj
tiitt ;, · Szent Er·zsébet-templomra. Őszinte 
iir·iimmt•l (•s IulJával köszünjük ezt neki. 

Ezuton mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik a legdrágább férj s legjobb édesapánk 

elhunytával részvétüket fejezték ki. 

Barna-család. 

.\ llll'l!újulú Szt. Er·zsébet-templommal szemben 

lt•g.iohhan füszerárút. csemegeárút 

PÁLD Y (PAMPUK) MIHÁL YNÁL 
szerezhet be. 

Pontos kiszolgálás ! Szolid áralc l 
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Utolsó simítások 
történnek már a Szent Erzsébet-templomban. 
De nagyon vágyódtunk már leiJ·ni ezt s n:ost. 
amikor téonyleg leirhatjuk. mél~· háltival tPiik 
meg a szfvünk s a meghatottságtúl renwg a 
toll kezünkben. Mi volt ez a templom, ~ mi 
lett belöle! Aki látta már, eg~·iitt iiríil wlfink. 
s imáiba foglalja azt a melegszívií nag~· r~•ií
vészt, Márton Lajost, aki itt hag;vta nekiink 
csodás tehetséogéonek színes. besz(•des Pmll•
keit. Aki nem látta még, keresst.' t'el min(•l 
előbb s lássa. mire képes az üldozatos g::iin
gyösi lélek. Mert Gyöng~·ös társadalma enll'lh• 
fel a pusztulás mélységébiH lstennek (•zt a 
hajléokát Szeretnénk teleírni ezzel a ténn~·pl 

Tudósftónkat. de szük erre a ht.>J~·. c~ak jl'
lentjük örömmel. hog~· mür a cemPntlapc;z:'•~ 

folyik s mire e sorok napvilágot !útnak. la~

san vége lesz már annak is. Szak(•rtiik l'si
nálják. olyan emberek. akik nem r·ideg iizll'ti 
hasznot láttak ebben a munklihan. Jwrwm 
örömmel adnak mindent. munkühan. tll(ht~lnn. 
anyagiakban, az Istennek. 

Nézzétek. csodáljátok g~·iing~·ii~il•k. k:lto
likusok ezt a templomot. s hái' kén~·es dolog 
ismét erre a rideg tén~Te visszat(•rni. dP rm'!.! 
kell frni. el kell mondanunk. hog~· spgít~P!Pk. 
hisz szemetek eWtt válik értékk(•. sz(•p!<~., '!.!l' 
minden fillér, minden adonuin~· s az ad . :;o
zók lelkét is melegíti az a tudat. hogy mi 
ma is épitünk akkor, amiko!' romhol a ,.i lúg~ 

Bogdány Lajos kiími\·esme~kr·. aid a 
Szent Erzsébet-templom megll,iítü~út v(•gpztl' 
kiváló gondossággal és feles(•gp l h·pdor Ho
zália november 2i-én ünneppJt(•k hüzass:"t!.!llk 
25. évfordulóját. A t'él S úrai iinnepi Juíl<!:td•'• 
szentmisén, amin sokan vettek I'(•~zt~ a tisztl'
letreméltó házaspár tiszteWi. rokonai s har·ü
tai, a jubiláló házasok eg~·házi üldüshan r·(•
szesültek. 

Szalay József p(•nziigyiíJ·i I'Piii!!~·PI•· 1\o
máromból HO:~ penglit kiildiitt. mint t!~·ii.ill·,..,,·. 

nek eredmén~·ét a Szent EI·zs(•lll't-tt•mpl••n• 
céljaira. Hálásan küsziinjiik neki. 

EGYHÁZMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR R.-T. 
EGER-GYÖNGYÖSI FIOKINTÉZETE 

Betétekel elfogad, kölcsiiuiikd fol !Iri.-; í t. 
Telefonszám: 230. 

SZEHKESZTÖI ÜZENETEK: 
'1'. 1 •• KohtZS\"lÍI' •. \ Tud .. ~it· ·l azo"• rt ll'''" li<IJ•I:r 

IIIÜJII~h·d. 1111"1"1 n"•gr o·irrro"·ro•, a l':"tlvaudv:rrTa lutloltul;, :rlrurr-

1\:ln t'iii!ZPII i~IIH'J"t•!lt•n .i•·~l.t··~~t·l j ·tf 111i11di~· \'i~s/':1. :\lú
:-onkf•'•l i:-o lcq•tlltd\ it!',\' ~z .. ltllolclf Vi~~za ···s az pl,,fjz,•1i l,: 

rnf·,·~.r,•llí.lu"l\. ll•'!!.'' IH'IIl 1-\:l!·.i;'ll" a l:qH•'. pt•d!!.!.' nz ••hífi

~··t(·~i díjat iolo•.:o•ho•ll l"·liiild!o"•l;, .\ lriloa l;i,iavit:·l~a t'L:".\"1'1-

Io•u lo•\·l'lo•z;·.J:q• :"•1·:·Ji,:r ko•r iil .. \ o"ÍIII\".dt"z:,~t h•\"l'lo·zi"d:q•ull 

l••• ko•ll a Tttol."•~it."• kiaoJ(,!Jiv:rtal:"druz jo·lo•nfoorri, fo•ltirnlt'll"o• 

a '"'.'!.!·i ,·.:-o ú.i ··i11~"1. ~J.,st az ü.i ··irnn·ndl•t•n \',lll. \'a:•q'JI 11. :!. 

··iJlll'•' 1'1Jddd, ttid,: a hi:'ltl.' z:, !-/.i.i!l td,:at i:--. I·:!!.'·•'•bki•ut 

••riilitnk. h.,!.!·y a L.t\'tdl•:d is h\'1!'-l·~ .. s a Ttuh'•:--ih'dtu/.. 

\"íl.tOI'OI1JOlÍI llllt.ci •. \ Tnol··~it" o·iuol:q•jain:.l; 

ra!!:l""/.tÜ:o':l, •'XjH'di.'d:·t!"i:l :--th. !-i'•k rurlld,::'tt ad. Ft•ltt-.1' :-.;,út

d'" ,·,s Ft·h···r· Ft•!'t'!l•' vt"•uzi t•zt :1 n:ullk:'tt lt•ll,:t•s g·trn

JI:ti'i:-:túk ,·,s l·"l!.!·:·tr·ista frük ~t.';:ít. ... t·!.!t'\'l'l. .\ t·irnLq•PI~at a 

l't·n• .... j,:,·dt•~rni ~i':ti..;!auful,vani ii!.!',Y••s. ••fii-J·nt Y;dlalt.;~•l.•·· 

""'···rrdo"•l;o•i i1·j:"1k. \lindo•nki ;;n;:o•tlo·n1il ,Y .. Igu~tl\. lia l"iz..tni 

kt•ll•·lt~" ,··rt••. rwrtj tudn:'utk il,\'t'l• ~~1··:-ö•'•n adni a llld••!'-Íit··t. 
:\C~\It•lc•n lc•\rlirci. :\lo·;.r~zil·io-lni ,·aJ:, ,· ... •·!:•"·•t.•'li 

.. ~,:,,s .(nl!!Pk \'aJIJJ:tk 1••\'t•lt'•l• •rJ. \Jj,"•rt tlt'fll itja nl:i a 11•" 

\·f·t ·f lg-.\ !i•'!li v.~~as;.dli:tltJilk 1·::. 111~"1'1 lit···;fl•lt•Jt lt".'t.•lír···

val r:o•111 ~z,olcb ,.z:.l,a:ill!ir. 
Itt•. \·. 1 .... l'd\'•iz,d,iltk a 11••\'t•s\·:·lrlllt'J.f\.,·,lu•ll 1111'!.!"· 

.i•·lt•!:t ··il,:k•"·rt .. \ t:auulrn:'tn,"i td j,!,·g-•·H ri•:--zt\'1'\'•.·lll•·k 

\':t:o-;":l·n:q•i "":'•'llt:!li:o-~•"·.il•r·;il :.!:qu•~:lll l'l!'t•l··dkt~i't'l1 a/ itt••tri_ 

'ti. l .. 'tllíll•:ariil•c•cl • . \1. :"1tadutt ::11 i·•·n~r···t ~,::.llldl"·l;a 

~z,•rint lil~lrittll\, l·:;.r,,·h:'ll i :.d.·~.ia l·••ttdlwn \"illi 

U:IIOSII'!IOI\"t~l'. :\:t!:\."11 sajn:"tljuk. h"c·y lt:•"I:IIIÚ· 

l•a:r 11":11 l:".tjlfl; a 1.;at"llk11~ l::no•kk:tl"h:tll, l"·dic- '1111"1' is 
.... ;:Jk~···~· \"•dn:t ••It :';_,.,,.:,·11··! \';it·.inli :1 J•l'•lh:'tkra. ~..-,, .i··· 
\'·•lt1:!, !1:1 .i··· :1·rJ,:._: t. r'1j Ltt.:••Lat l !"o t..l~~•r••i'.ll:l. 

lllldtlflt""'· J .. ijill!lk }.;ld.J,'•s•·.·l ), t'ÍIIIt.'l't' tl't'!,.!kt•Z•I

t.d\. •tri1;i111i·~. l1a a ti_\•·!1!..""_\"··~r····l t·l~z;ú·!nal••ttal,: TIJ•i···:--i· 

1•.•111-\ r.·.y,··n J!::t!:t•lll:il\ ..._zill!•\'i.ll'••~•;nl~l.;al ••:-o:o-Zt>kr•ft•·t•'•siH•Jl. 

llc~:.:·i c•liifizc•lii. T11d.".-ito•rrk nak a k•"·t g·_, .. ·111-f.', ,,.j 

•'~_\"\!.':i'!i• i'~,··:.!· :q•!'··, kis ~l'!.!'i1~t·'!,!t.'ll }\.Í\'ii! liiiJI'S :>-t'l:tlllif.'•Jt• 

~zul,,-,.~, .. j: •. i:o. '•h·a, .. i lal"tj:ik ··1. al;ik ···rzik. 11"1!.\" ~zltl,

:--.•"·!!ilii \':1!1 ··:·: ,. a k1 ... lapra. Ez,··rt ~Zi\'•· .... t'll f••J!adj:'il... Ita 

a .·~··1-;f·l.Y ··l••tJz•·tf•:--i dij"n lt·litl ru"•rni l···liilfizt•lt'•:--1 i:-- ),:nld • 
. \ ki:1d:·,.,. dr:'1:,:td. :1 !l_,· .. n•dak .. lt:-~•··~ ~~~I1a IH'fll ,.:-- .. kkt•flt 

t•dtl~!!. t•Zt·llft.d ~·· f••!!. ~~j J"·di:,! :1 J:q• ~Zill\'oll:tl;'tf 11•'111 

··:--ak tartani akar-juli, !t:trtt'llt !:.t•!! inl..;;'dd, t'llrt'llli. 

Klskc·r·c•skt•dii. To·t"lllt'•ZI'I•·•. :1"!!.'. rrrind•·n ko·
n· ... ;.l,··n." vall:'t~tl ;,:.·n·~k··dlit.··l ,·.:-ö i]•:ll'••"'inkt•ol \'t'S/.!I!d,: ft~l 

llil'df'tt"• .. f. ha a ,.,·,~··t Jlll'!.!ltltiJ;&t•"•nak tartjilli .·.""' oh·as.,ink

llal; tartjlik 1·- .. 1\·:~-..rnkrlak Ul"ll!.!"dt l•"•lo•l;ko·l aj:"lnljul,. 
'ti. K. 'tllskttlt•, l .•. ,.;.)l.o·ll l":.da~; .. lunl;. 

Szi\:.:;ír•dlslll :lltja. l •··ro·l; d· >i·•::. !t .. ..,,. l:··~k:"1ja 

!··.:···l<'• '! ,. .• :, ;·:l\ 1·:1:: !,.·, .· .... .!ad .. r. !:.•·h :t "l11d .. 

-.l ••.. ~ '···· • ' ' • : l l ' ... ' •• :..! r : ' • ~ ' ' i . ; l l ' l ' . ' ' ' !..!" \ ' l l .... '. l ' r 

l·· ,.• 

t;·t:: •/ • rr·.~i•lld, •:...:\ \ :---:1:\" •·l. :a j,; ... ;q .. •:o-t"J !qtl••:o-:t:i· 

.... rr.t ;t/ ··u··· ... ; ·· ... :tlad ··h·:t .... :o-:1. l h·n'•J, ••JJd~t·l' II'~Z a 1\.i...; 

'l"cibbc•knc•k. \; ··l!dl:t/1 ,,.j,·, l•d1zl'!o··~t ~llrc·o·til;. 

\l:!:•l··:r~..;l',,·\, • l··~·! •.•·! l•·!,~.; •·l·l···lJ i;.•o!t•I••Zt·tf~f·:,:-i•Jlt•k. 

\·:.J!t! :1, 1j11: ... r :1 d!o~l•·:\ ..... l)..;.d \·,··:_!n·lt:qL.t..;f,l 1~ k1 h·!.!·· 

.\ Itiaka -l:úto~ ,·.,. h·rP!II' kiinyvn~·onulújtínak 

fl,\ IIJil!atú-a. C iyiilll!yiis. 
h•lt•lll:- kiad1·, · \l,.nn~tnr~ .\d .. rjún. 

!'zPI"ki'~Ztn>-~•!! ,.,. kiadohi\atal: !'zt•nt lh•l"!ala:t 11. " 
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