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"Müsorunkat bizonytalan időre megszakítjuk" . .. 
Amikor a rádió világszerte nwgcsodúlt. 

eg~'l'c jobban hódító valami lett. nwr·tiik-l' 
mlna gondolni. hog~· jiinni fog egyszcr· l'g~· 

idií. amikOI' a n~·ugalrnas. dcr·(ís ppr·et•ket 
okozú. vidám vagy komoly rnuzsikút SZl'r'Íl' 
szúr·ú új csoda elnémul. szokatlan rnondato
kat mond valatwl mcssze valaki és iJ~·enkor· 

l'lkomor·odnak majd az ar·cok. lt•hanyatlanak 
dolgos kezck és leballag-unk r·hleg. hidcg lw
I~·ekr·t•. hog~· llll'ntsiik a puszta t:•lt•tet. Bizony
talan iltiír·e nwgszakad a rnüsor·. a hl'~t>dün 
mt•güll a vonú. nu~gtmpan vilügjür·túban a 
hír· ... Eg~· mondat. l'g~· n~·ugodt. fe~yl'lnw

zett rnondat t:•s megtor·pan az élet, l't•sziiltcn 
várakozik a sor·s. 

~aJ.!~· rnüsor· maga az l>lt•t is. \'an aki 
vt:•giJ,! sirja, van. aki vt:•gig rnuzsikúlja. S Pgy
SZl'r' .iün t·g-~· szenvcdl•s. jün cgy est>m(•ny. 
behív{, vaJ.{~· tüvimt. (•letiinkht• bplopakodik 
cg~· bi)Jesií. vag~· fl'>lelrnetesen c)(•nk nwred 
t·g~· koporsú s a müsor bizonytalan hlt'ir·e 
megszakad ... S mir·e újm folytathatjuk-- vaj
jon. ott-l'. ahol abbamaradt. - - nwnnyi mindt•n 
mt'J.{Változik tahin bennünk és kiir·iiliittiink. 
milyen sokan sír·ússal l'olytatjúk. akik r·(·~l'll 

l'sak kal·a~tak (•s miJ~· ke\·(·s az. aki holdo
~an. iinfeledtt•n rwvet. húr' azclc'itt sokszor· 
szornur·kodott . . . 

Sok-sok rn(ísor· ntl'gszakadt most mindt•
niitt. amerr·e t•mbt•r·ek t:•lrwk. :\le~szakadt a 
gazdagság rnüsor·a. a nyugalom. a r'l'n«l. a ki
l'J.{~'t•nsú J~·ozntt (•ll' t rn üsor·a. :\ll'!!SZa ka d t 
harrnirw (•\'l' már· a h(•kl' rnüsom. Kiizhen 
túndt•llll'Zl'ket ad az (•Jl't. nll'~túrwoltat n(•pl'
ket (•s t•gy(•nekl•t a sor·s. l.ir·iilt Zl'nt·k lür·múz
nak tü\·oJ (•s kiizt•l s túl kiidün (•s ziir·zanu·on. 

tévelnrésen. gonoszság-on. kultúránk romlásán. 
l'sztvesztií gyííWlködésen. vajjon látszanak-l' 
már· az í1.i világ, a jobb világ partjai'! 

A g-yl'rmek. a diák máskor. júniusban 
hii.J·únyfelh«.íkr·e n(•zett. mik átúsztak a kék 
t'gl'n. s hizonyítvc'tn~Tól, nyár·ról, szabadságról. 
l'I'diír·«íl. mcziír·iíl sziíWi házról. boldog talál
kozúsr·úl úlmodott. . . . .Most megszakadt az 
iskolai élet míísora is, a g~·ermek pedig, ez 
a kis korav(•n.ez a sokat megélt valaki, dolgozik. 
•·ií.diút l'i~yel. r·iadóra fut segíteni s talán a r·o
mok alúl se~íti kikaparni apja. anyja tetemét .. 
:\ll•r·t a míísor· megszakításra. az életmüsor 
nwgszakítüsm he kell tanulni új. szokatlan 
szeJ'l'peket s nillalni kell új feladatokat. 

Eg~·swr·. s talán nines mégse messze 
rn<ir·. l'eloldúdik a müsor·han a kényszersziínet. 
visszailli sok r·(•gi l'ol'llm. visszatér a régi rend. 
~ern minden. mer·t a mult is bünüs és ami 
•·ossz volt. azt el kell vetni. el örökre .... 
l It• m•m mamdhat iir·iikiis a rettegés, a nyug
talansú~ (•s a ziir·zavar. .\lert ahol a lélek 
L'r·iis. ott esodák tür·ténnek akkor is, ha er6t
lens(·~L·t mutat is a látszat. 

~ok rnindt>nhl'll he;lll a rníísor·sziint•t. a 
tl'hl'tl'tiL'n vümkozli.s. K(•t doloJ.{ban nt•m 
úllhat azonhan hl' ez soha! Egyik a hazáér·t 
val«'~ ;Udozat. tiir·t•lem. ki)nny. vér és munka. 
a músik pl'di~ a hit. Hinni a sorsokr·a vig~·ázú 
(•s a sor·s g~·eplc'íit mindig kézben tartó lsten
llen. J\ hit szer·int (•Ini a n•szt'I~·ben s nem 
ha~yni ahha a vallúsoss:íg- t(·n~·l•it. 

~ akkor· eljiin majd a nag~· pihenií. s 
jl•lzik 111ajd azt is. hog~· elmult a \'l'sz(•Jy ~ 
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csekél~· idií mé~. dl' nekünk az l'~~·Juíznll'~~·e 
na~~· csahidjúnak holdo~ítú (•s hiztatú \'olt. 
Han~oskod<issal nem juhilúlhatunk, nem is 
en~ednek ma il~·et az hWk. dl' esendben há
lálkodnunk k<'ll. ho~~· az 1··,. h()Jesl'n itltt"•z
kedett. E~er t::r·seke. nemesszí\'ií Wpap. hí
\'einek at~·ja lett. !\le~n~·ilatkozüsaira nenH"8ak 
e~yházmeg~·éje, hanem a nemzet Pg~·l'tl'ml' 
is feiri~~·ei. Bölcseség szúl sza\'aihúl. messzl' 
tá\'latokat t"<'lmérni tudó emhl'l' htilesl•s(·~e. 

~agy idükhen került Wlénk. ho~y a kie~yl•n
súl~·ozott életsz<.'mléll•tíí. a sor·s jüt(•kai!Htn 
lsten t<.'r\'eit t'elismer·ni tudú emher· nnwal-. ,... 

má\'al irün~·ítson minket. júrjon et."ittiink. E~y 
é,· óta. pap,iai minden szentmis(•jiikhen. a 
kánon \'Úitozhatatlan szavai ktiziitt imüds:ígha 
Hízik az Ö ne\'(>t, de hí\'ei ís. ol vasút per·getii 
ujjakkal. r(•gi l'Zavakat isml>tlii ajkakkal llll'g
emlékeznek róla. Elsíí (•vfm·dulójün annak. 
hog~· eg~· nag~·. mag~·ar· l'g~·húzml'gyP atyja 
és ura lett. SZl't·etnénk. ha l'Z a vúr·os kiiléi
nüs<'n is ~ondolna Heú. amikor· hh·es. iir·pg 
templomában a nag~· napokr·úl Plmí•lkPdik. 
Szeretn(•nk. ha ú~~· i~azün v(•r·ii nk hl' mPillH' 
át az a gondolat. ho~~· a ma~yar katolíkus 
embernek ú~~· kell gondolkodnia (•s (•r·pznie. 
mínt ahogy érez (•s gondolkodik Fc"ipúsztom. 
~ll'l't Fliplisztora lPikí•hen is ott él hazüjünak. 
fajhíjúnak izzú l'Zen•tete. s ott í•l az iir·iik 
kril'ztusi gondolat. mi hivatva ,·an szl'11h(• 
tenni l'~yí•n. nép s l'mheris(•g (•letl't .... :\z 
lsten ad.ion sok dol~os. munküs het Eger· 
t::r·sekének, hadd niltsa valóra tern•it í•s el
gondolásait. nw~n~·ugodott vilü~han. h(•kí•s 
jü\'iíhen. !\li ott szl•t·etn(•nk. ott akar·tmk üllni 
mellette! 
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Krisztust az utcára visszük 
f'r·nap,iün. :\ll•nnyir·l' sz(•p. llll'nnyit·p l'~észen 
mús ilyPnkor az utl'a. Tiszta (•s i i mwpi. Tiinll'gl•k 
\"annak r·ajta. nl'm tí•tll'niil iildéig<"•liík. nem 
idP-oda .iür·úk t•supún. h:IIH'Ill tiinw~Pk. uki
kl•t uteüm visz Pg~· nagy. szl•nt ~ondolat: 
húdolni a lüisztus l'll"itt (•s kiin~·iit·éi~ni Tííle 
el-!~· szehh Yihí~ot. :\z utea kil'ejez{ije szokott 
lenni az í•ll'hll'k. a hangulatnak. Katonük 
llll'll nPk m.ita n··gil-!. l ú hu k alatt d i i hiiriig a 
Wid. í•rwldikl•t visszahan~ozzúk a tHizak: iJ~·l'll
kor· az utt·a a hiiszkP éintudat az l'r·íi kil"e
jPúije. ~lúskor· fl'ltt"•pl'tt kiiwzt•t, hl'zúzott ab
lakok. ~yiir·t art·ú. siit(•t n(•zí•síi l'lllhl't'Pk azt 
.iPizik. hogy az utl'ÜI'H kivonult a siitl>tst'•g. a 
r·omholús szellt'llll' ... t"·t·napjiín. amiko!' pa
r·údí•s nu•rwtht•n lt"•pkl'diink a ~zl·ntsí•g l'liítt. 
amikor· tí•r·dr·phullunk il kéin•zt•h•n az úhlúsm. 
í•r'l'Zziik. 11111-!Y lüisztus ji11· kiizéittiinlc 

.\ Kt·isztus. kirwk sZl'nt í•s iir·iik tanai 
,·amwk. aki pr·cisphh. mint mindl'll zi,·atar·. 
kirwk l'lwit rwm ll•ht•t l'lséipiil'lli. s aki Pzt a 
llll'ghomlott vil:igTl'tHIL•t l'g~·pdiil tud.ia ít.ir·a 
hl'lyr·l'iíllítani. :\h•njiink. sok:111 nwn.iiink t""r·
napjún a nag~· Kii·úJ~· diadalmt•netí•hl•n. lliv{i 
im:ídsúl-!~al. az t•r·,i. a diadal. il hit llldiltúval. 
~okan Yilg~·unk í•s l'l'cÍsl'k Yagyunk .... 

Az lÍI'mtpi nltümkat az idt"•n i:-;. mint 
annyi l··n· llliÚ'. il \"út·o:-;. éiz\·. ~l'ht•styí•n .lü
nosní•. ~o\"otn~· .\ldjos (•:-; il liazdakéit· üllitjúk. 
~lindig a ll'lkt•spd(•s t··s az <"•Ici hit disziti azo
kat a hl'l~·l'kt•t. hol .lt"•zus üu·os-.ku·túhan l'g~·

P~~· kis idt"it"l' mt•gpi lll' ll 
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A strand 
meg-n~·ílik r·ii\·idest•n. hisí: IIIÓJ.!ÍS csak el.iiin 
múr· a mPit•l-! s a n~·(tr·. 1\(•ts(•J,!kíviil naf.!~·. 

t'l-!t•szsi•gps int(·zm(·n~·. am it soka n kt'l't•snek 
l't>l mindt>niitt .. \ l~l'l't'szt(•nys(•J.! az (•Jet nPrnPs 
iir·iimt>int>k írt.i:'tlla nem 1illít akad<'tl~·okat. Vi
lúf.!os. hof.!~· nPm tiltja a vizet. a szahads;ígot. 
a napot. .\ stmnd azonha11. a nemek egyiitt
riir·d«ízt•sl-t (•r-tn• alatta. nwg-lazult er·kölesíí 
kor· sziiiPm(•nye. hol g·~·akmn nem csupán a 
viz s a nap a rontos annak. aid lútogatja. 
:\lirHIPniitt. ahol mt.>gmlúsult a kiiziis HiJ'(Iéí
zi•s. nag~· tiimt·g·l'k lepik el a stmndokat, ahol 
azonhan pr·úhaki•pt>n nH'I-!kís(•r·elt(•k azt. hog~: 
ld i li in ri i J'<lt'iz(•si id tit biztosítottak niíknt'k és 
l't•r·l'iaknak l'S a k.iiziis riir·dúz(•st lllegtiJtottúk, 
ott mindPniitt Pg~·szPJ'I't' nw:.wsappant a str·and
lúto;.!atúk szúma. 

.\zok az t•lt•mt'k. akilowk I'Zahados (•s 

a 1.-atoliklls pr·kiih-si szl'mii·IPttPI mNiíht>n el
lt·nt(·tes \·i,;elli:t•d(·sl' az í11·i ker·psztény túr·sa
dalomnak Pg~· tl'kint(·l~·ps r·(•sz(•t a stmnilok
túl t:l\·oltar·totta. azok nwst nPm .iPienlwtnt•k 
nu•g tiihh(• a nyilüuws riir·dúlwlyeken. Két
s(•gkh·iil tisztultahh. er·kiiksiisehh lt>sz ezzel 
a stmrulok szt>llenw. lllL'l'l l'i.'Jll(•lhetií. hof,!y .a 
kL·r·t•szt(•ny tiimt>gl•k \·iseJkpd(•s(•lll'n igaz<in 
m·m h•,;z ~t·mmi kin•tni valú. TPkintPttt'l azon
han arTa. hogy a mt•gdiintlll'tetlt'n (•s vúltozú 
korswlh•mtúl l'iig!,!t•tlt•n kt'J't'szt(·n~· er·kiilcs 
ml·gis l'sak azt kívünnü. hogy Í!.!t'nis t'iir·iidjiink. 
napozzunk. t'rsszunk. azonhan l'i·rl'iak (•s n«.ík 
kiiliin-kiiliin. nt•m lt'llt'tllt'-l' a hosszú nyüt·i 
napok l"olyamün t•gy pút· úr·üt biztositani kii
liin a ntiktwk i•s kiiliin a l"(·r·l'iaknak. azok
nak. akik szinti•n kívünnak iidiilni. azonhan 
szúmkozüsaikhan is t•hllkudhatatlannak tar
tanak l'I!Y k(•tPzt•r t•sztl•tulús \·alamit: a ka
tolikumot ... 

CSILLÁRT" RÁDIÓT 
ANDRÁSSY ÉS 
VICZENÁT~ 

ViJié·uno!asságl clkkt..'!k légo· 
lámpák dús választéka! 

.... 

KO§o"Uth-u. 

Bokréta .... 
~ti n.''·· pa1•h·· z•· n•·· 
.~!lll díumíi~•·•·••sh.••di-!111 

•• 't' tt :\ •• ,. tt s 
Ko§o,.Ulh UIC't'll .:1o §Z. 
···,~at.~lon•zórn: 455. 

A gyöngyösi papság beosztása 
Jégltátnadások alatt. 

1::r·sek Fiípásztorunk mindenre kiterjed(í 
gondossága és hívei il·ánti aggódó szer·etete 
mutatko:t.ik meg abban a legutóbbi rendel
kezésében. mel~·ben a hívek légitámadások 
alatti és utánni lelki gondozásáról intézkedik. 
A gyüngyüsi papság lelkesedéssel tette ma
gáévá a Flipásztor elgondolásait és május hó 
t 7 -én tartott megbeszélésén következőket ha
határozta el : t. ~linden nyilvános óvóhelyre 
a légil·iadú elhang7.ása után 1-1 felszentelt 
pap siet; (•s pedig a Szentkorona-házi úvó
helyre a tiyiingyüsiin tar·tózkodó két mene
kiilt pap. a Hanisz-tér· t:t szám alatti óvóhelyre 
:\enws .hinos kúplán, a Vértanú utcai óvó
hel~'l'e P. Iglói lgnúc. az Arvaház utcai óvó
hel~'l'e P. Zentai :\hu·cell ferences atyák. Ha 
tehút ('Setleges légitámadáskot· valaki élet
veszéJ~·esen megsebesül. nem kell a plébá
niúr·a. menni, hanem a lakásához legközelebb 
esií úv<llwlyen is találhatunk a megsebesült lelki 
VÍJ.!asztalúsúm felszentelt papot. 

2. :\lef.!történhetik az is, hogy egyes vá
t·osr(•sz('k nagyobb bombakárt szenvednek. 
Amint ez a t'iípléhánia tudomására jut, a plé
hánia gondoskodik. hog~· megfeleW számú 
felszentelt pap álljon a vígasztalásra rászoru
lúk sef,!ítségér·e. 

:~. E!!~·es papok légitámadás után azon
nal relket·esik az esetlegcsen kárt szenvedett 
vúr·osr·(•szeket. Ezek beosztása a következ() : 
J::,·sekWid: P. Gyulai Illés. Gyöngyöspüspöki: 
P. Ohpt·ten Odilú. PapWid : Orosz Árpád hit
tanár·. Kiizkúrház: Simon Sándor kórházlelkész, 
:\hitr·anir·ed. :\lútraháza. KékesteW. Honvéd
tiszti iidiilii : Dal'\·as Zénó káplán és Orosz 
Arpád hittamir (motorkerékpárral), Mátraháza
Hill'thy Szanatúr·ium: Hering Lajos szanató
riurní lelkész, ki a segítség megérkeztéig a 
:\lütravidék egyéb megtámadott részeit is el
l<ítja . .\ :\hí.tt•aluíza-Holdogasszony kápolnában 
p:-;ptlt'l! ft•nntar·tú:t.kodú ret·enc('s atya ugyan
esak a sl'J.!t•lyt·e szm·ulúk rendelkezését·e áll. 

.t. :\ nyiininos úvúhe)y('k már· elláttattak 
áhítatkeltlí (•s búcsúimákat tartalmazó plaká
tokkal. Bürki magán óvúhelyét ilyennel fel
sz('t'elni kívánja. l'orduljon az egyházközségi 
h·odához. (Szent Bet·talan-u. a. Szentkorona
ház l. emelet.) 

Hirdessen a Tudósítóban l 
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Egy éve már, 
hogy dr. Czapik G~·ula. egri ~rsek átvette nag~· 
eWdjE.', dr. Szmrer~án~·i Lajos öriikét. Egy év 
csekély id(í még. de neklink az eg~·Juízmeg~·e 
nagy családjának holdogítú (•s biztatú volt. 
Hangoskodással nE.'m juhilúlhatunk, nem is 
engednek ma ilyet az i<hlk. de esendben Iui
lálkodnunk kell. hogy az (r· hülesen illtt•z
kedett. Eger 1::rseke. nernesszívií Wpap. hi
veinek atyja lett. 1\fegn~·ilatkozásair·a nernesak 
egyházmeg~·éje, hanem a nemzet eg~·ett•mt> 
is felfigyel. Bölcseség szól szavaibúL nwsszp 
távlatokat felmérni tudó ember h(i!est•s(•ge. 
Nagy időkben kerlilt fölénk. hog~· a kil·g~·t•n
súl~·ozott életszernléletií. a sors jütl•kaihan 
Isten tervE.'it felismerni tudó emher· n~·ugal
rnával irányitson minket. járjon elc'íttiink. Eg~· 
év óta. papjai minden szl'ntmis(•jiikhen. a 
kánon változhatatlan szavai köziitt imúdsügha 
fűzik az Ö nevét. dE' hívei is. olmsút Jwr·getií 
ujjakkal. régi szavakat ismétlíí ajkakkal meg
emlékeznek róla. Els<í l>vfor·dulújün annak. 
hOO'\' e"V naO'\', maO'var l'"VlUtZille"VC' atY].ll to-.. t---. t""~. t-t.. ~"'~• P"". • • 

és ura lett. szer·etnénk. ha ez a vür·os kiilii-
nösen is gondolna Heü. amikor hir·es. iir·(•g 
templomában a nag~· mtpokr·,··l elm(•lkedik. 
Szeretnénk. ha úg~· igazün v(•r·iinkhl' mPnrH' 
át az a gondolat. hog~· a magyar· katolikus 
ernbernek úgy kell gondolkodnia (•s (•r·eznil'. 
rnint ahog~· érez és gondolkodik Ft'ípüsztor·a. 
:\fert f(ípásztom lPlkéhen is ott él hazüjünak. 
fajtájának izzú szert•tt•tt•. s ott (•l az iir·iik 
krisztusi gondolat. mi hivatva mn szt•hh(• 
tenni eg~·én. nép s ember·h;(•g élet(•t. ... Az 
l~ten adjon sok dolgos. munküs het Eger· 
Ersekének, hadd váltsa valóra terveit (•s t•l
gondolásait. megn~·ugudott vilügban. h(•k(•s 
jt)v(íben. ~fi ott szeretn(•nk. ott akarunk üllni 
mellette! 

vitéz Földi G~"'Uid 
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Krisztust az utcára visszük 
f·rnapján. 1\lenn~·ir·t• sd•p. menn~·irP egészen 
mús ilyenkor· az u tea. Tiszta (•s ii nrwpi. Tiinwgt>k 
,·annak r·ajta. nt•m tl>tleniil iildiig(•liík. nem 
ide-oda .iürúk l'Sllpún. hanPill tiinH'gPk. aki
ket uteár·a \'isz Pg~· nagy. szl•nt gondolat: 
hódolni a Krisztus ell"itt (•s kiin~·iir·iigni Tiíle 
egy szebb \'ilügot. Az utea kil'e.il'Z«"í,iP szokott 
lenni az (•ll'tnPk. a hangulatnal\. Katoruík 
mt•nnPk l'a.ita v(•gig. lühul\ alatt diihiit·iig a 
fiild. (•nt•kiiket \'isszahangozzük a tuizak: il~·pn
kot· az utl'a a hiiszkl' iintudat. az t•r·ií kil'e
.il'Ziijl'. :\lüskor· l'l'lt(•pett kiiwzl'l. hl•zllzott ab
lakok. g~·iir·t arell. siitl>t n(•z(•síi l'lllh('I'Pk azt 
j P lz ik. hog~· az utl'lim ki\'on ul t a siitNst'•g. a 
rornholüs szellt'llll' ... t'·l'llapjün. amikor· pa
r·üd(•s lll('lll'thPn lc'•pkl'diink a ~Zl'nts(•g eliítt. 
amikor· t(•r·dr·ehullunk a kiin•zt•h•n az úldüsm. 
(•r·t•zziik. hog~· lüisztus j;"tl· kiiziittiink. 

.\ Kr·isztus. kirwk szt•rlt (•s iir·iik tanai 
\"annak. aki l'l iísphh. mint minden ziYatat·. 
kiru•k Plwit lll'll• ll'IH•t plsiipiil'lli. s aki pzt a 
nwghomlott \"ilü:..-rt•JJdet l';.!",\ 1. 1Pil tud.ia újr·a 
lll'I~Tl'úllítani. :\ll't:iiinl\. sokan ;ltl•njiink (·,._ 
napjún a nag~· Kir·üJ~· dindalmt'lll tt'•hen. hivc"i 
imüdsüggal. az pr·•i. a diad:d. a hi: tudatü\·al. 
Sokan \'agyunk (•s t•r·,i!-·•1\ Ya!.!~·u·d-; .... 

Az llrnapi oltúrokat az illt'•n is. mint 
annyi t'•n• múr·. a \'úr·os. iizY. :-il'ht•sty(•n .Jü
nosn(•. ~m·otJJ,\' .\lajos (•s a (iazdal\iil' üllitjúk. 
:\lindig a ll'!kt•spd(•s (•s az (•hi hit disziti azo
kat a ht•lyPkt•t. hol ,J(•zus Üll'os-.iúr·túhan t•gy
t•gy kis idiit·c llll'gpiht•n 

Cipőit 

Bodrogi né 
c·ipéik••r•·sk•·d•~si-b•·n \lis;i•·olja 

( i~·iinl!yii,.. 1\o,.,.uth uh·n. 
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A strand 
mPgn~·ílik r·iividPst•n. hisi: m(>gis esak el.iiin 
mür· a meiPg s a n~·úr·. Kl>tségkíviil nag~·. 

t•g-l·szsl•gt•s int(·zm(·n~·. amit sokan kt•r·t•srwk 
)'pl mindPniitt .. \ l~t·r·psztt'·n~·s(•g- az (•Jet rwrnPs 
iir·iinwirwk út.iúha nt•m ;i.llít akadülyokat. Vi
lúgos. hog-~· rwm tiltja a vizet. a szahads;ig-ot. 
a napot. .\ str·and azonban. a nemek eg-~·iitt

l'ii nlciz(•sl't (•r·tn• alatta. nwg-lazult t•r·kiill'síí 
kor· sziilt•rn(•n.n•. hol gyakr·an nem esupán a 
viz s a nap a 1'11ntos annak. aki hitog-atja. 
:\lindt•niitt. ahol mt.•g-valúsult a kiiziis l'iir·déí
zt'·~. nag-y tiimt•gl'k lepik Pl a str·andokat, ahol 
azonhan pr·úhak(•ppn nwg-kíst'•r·elt(•k azt. hog-y 
1\iiliin l'iir·d.-iú·si ideit hiztosítottak niil·uwk (•s 
l't•r·l'iaknak (•s a kiiziis l'iir·dc"iz(•st nwgtiltottük. 
ott mindPniitt Pg~·szPITl' mPgt·sappant a str·and
lúto:.!atúk szúma . 

. \zok az Plt•ml'k. akikrwk szahaclos (•s 

a lwtolikus pr·kiill'si szPmll·lt•ttl'l llll'l'iíhl'n el
ll'nlt'•tps \·ist>lkl'dt'•sp az úr·i kl'I'Psztl·n~· túrsa
dalomnak l'g~· ll'kint(·J~·~·s r·(•sz(•t a str·andok
tc.,J t;ivoltar·totta. azok most lll'lll .il'll'nlwtrwk 
mPg tiihht'• a nyih·ürws l'iir·dc'íht·l~·t.•kt.•n. Két
s(•gkh·iiJ tisztultahh. Pr·kiill'siischh lt•sz ezzl'l 
a stmndok szt>llenll'. rnpr·t r·prn(•Jhetií. hog-~· .a 
kt•r·t•szt(•ny tiiml'g-Pk \·iselkt>d(•s(•lll'n igaz<in 
IH'Ill ll'sZ st>mmi kiH•tni vale·,. '1\•kintl'ttl'l azon 
han al'l'a. hogy a llll'g"diintlll'll'tlt•n (•s vúltozú 
korszt•IIPmtiil l'iiggt•tlt•n kPI't•szt(·n~· (')'kiill's 
ml·gis esak azt kivünnú, hogy igt•nis l'iiriidjiink. 
napozztrrtk. t'tssztmk. azonhan l'(•rriak (•s niik 
kiiliin-kiiliin. nt•m lt>ht•tnl'-l' a hosszú n~·ár·i 

napok l'oJ~·amün t'!.!Y púr· úr·üt biztositani kii
liin a nciknPk (•s kiiliin a l't'•r·l'iaknak. azok
nak. akik szintt'•n kivcinnak iidiilni. azonhan 
szúmkozúsaikhan is l'lalkudhatatlannak tar·
tanak Pg-~· k(•tt•zt•r· t•sztPndcis vahunit: a ka
tolikumot ... 

CSILLÁRT, RÁDIÓT 
ANDRÁSSY ÉS 
VICZENÁTÓL 
-------------------Vlll&unos.s.s.ágl clklu-~k légo
lá~npák dús. választéka! 

,, 
Ko••uth-u. 

Bokréta,, 
k.iin.l •·· p;aph·· zt·n•·· 
Í"N diszmiik•·•·••skt•di•N 

•• 't' •• :\' •• 't' •• !lli 
Ko!O .. uth utc·ö .'l •z . 
..... ~lt.~lon•znrn: .,.;.'i. 

A gyöngyösi papság beosztása 
légitámadások alatt. 

I::r·sck Fiípásztor·unk mindenre kiterjed() 
g-ondosság-a és hívei ir·ánti ag-gódó szeretete 
rnutatlwzik meg- abban a legutóbbi rendel
kez(•sében. melj'ben a hivek légitámadások 
alatti és utánni lelki gondozásár·ól intézkedik. 
A gyöng-yiisi papság lelkesedéssel tette ma
g-áévá a Féípásztor elgondolásait és május hó 
t 7 -(m tar·tott megbeszélésén következöket ha
hatiu·ozta el : t. Mimlen nyilvános óvóhelyre 
a l(•g-ir·iadú elhangzása után 1-1 felszentelt 
pap siet; (•s pedig a Szentkorona-házi úvó
lll'I~Tc a ti~·iing-yiisiin tar·túzkodó két mene
kiilt pap. a Hanisz-tér· ta. szám alatti óvúhelyre 
~emes .János kúplán, a Vértanú utcai (>Vó
ht>I~·r·e P. Ig-lói Ig-nác. az Arvaház utcai óvó
hel~·r·e P. Zentai ~hu·cell ferences atyák. Ha 
teh;U esetleg-es légitúmadáskor· valaki élet
veszéi~·esen megsebesül. nem kell a plébá
niúm menni. hanem a lakásához legközelebb 
esii övúhelyen is találhatunk a megsebesült lelki 
víg-asztaláscí.m felszentelt papot. 

:!. ~leg-történhetik az is. hogy egyes vá
rosr(•szek nag-yobb bombakárt szenvednek. 
Arnint ez a fiípléhánia tudomására jut. a plé
l•ánia g-ondoskodik. hog-~· megfelel() számú 
l'dszenll'lt pap álljon a vig-asztalásra rászoru
lúk seg-ítség-ér·e. 

:~. E!!~·es papok lég-itámadás után azon
nal l'elker·psik az esetleg-esen kárt szenvedett 
nir·osr·(•szt•ket. Ezek beosztása a következ() : 
J::r·sckl'iild : P. Gyulai Illés. Gyöngyöspüspöki: 
P. Oht•r·tcn Odilö. PapWid : Orosz Árpád hit
tanür·. Közkórház: Simon Sündor iiórházlelkész, 
:\h'ttraHir·ed. ~lütraháza. Kékestetö. Honvéd
tiszti iidlilií : Dar·vas Zénú káplán és Orosz 
Ar·püd hittanár (motorkerékpárral), Mátraháza
HOJ'th~· Szanatórium: Hering Lajos szanató
r·iumi lelkész, ki a segitség megérkeztéig a 
~hltravidék egyéb megtámadott részeit is el
lútja . .\ ~hitmhüza-Boldogasszony kápolnában 
l'Sl'tlt•g l't•nntar·túzkodú ferences at:va ug~·an

esak a st>gt'·l~'l'l' szor·ulúk r·t•ndt>lkez(•sére áll. 
.t. A nyiininos úvóhelyt>k már· elláttattak 

ühítatkeltií és búcsúimákat tartalmazó plaká
tokkal. Bür·ki magán óvóhel~·ét ilyennel fel
szer·elni kívánja. l'orduljon az egyházközségi 
irodához. (Szent Bertalan-u. :l Szentkorona
húz l. emelet.) 

Hirdessen a Tudósítóban! 



A Szentkorona-há~ freskó ja 
rm"ltó lesz ehez a régi. hír·cs luízhoz. A tt'r·v 
~·wr·int. amit 1\lár·ton Lajo~ l'l'stiimüv(•sz t•lk(•
szitett és júváhag~·üs \'t'gl'tt l;:r·sekl'iipüszto
ru nkhoz felterjesztettiink. a Szl'ntkoronünak 
mE'gdicsöiilése tirökíttetik nwg nag~·s;wríí. 

gazdag, szines, hatalmas kompozieiú kereté
ht'n. A kép uralkodó jt•lenete az le~z. amikor 
a tartó vasláda feln~·ilik (•s abhúl ang~·alok 
l' me lik ki a Szl'ntkoronüt (•s sugúriiziin l w 
hm·ítva a Mag~·arok Nagyasszon~·ünak mutat
júk hl'. 

A Szent Szüz, üléhl'n a U~·l'rnwk ,Jézus
sal. ang)'alscrl'g ktizütt lil trúnusán. Kiizel{•
ht•n a honalapító szent kirül~·unk. Szent lst
\'Úll a Szentkoronára mutat. A k<H'nnüt tar·
talmazó vasláda. a képen díszl's cnwlvl'>n~·l'n 
t'ol!la.l helyet. mellette koronaiírük. A díszps 
t•melvény alatt árkádos. erk(•l)'l'S llll'goldüs
~al különböz() csoportok l'l'sWdnek meg. ~lt>g
ii•·iikíWdik az a jelenet is. amikor megboldo
gult Fiipásztor·unk. Dr. Szmrccsün~·i La.ios ht•
ír·ja nevét a S1.entkor·ona-hüz llll'gszer·z(•s(•nek 
tiirténetét tartalmaz() .Aran~·kün~·vlw. lfel~·l•t 

kapnak majd a képen a Szentkor·ona-hüz 
mt•gvételével kapcsolathan szl•r·epet .iütszú 
~zl'mél~·ck is. 

A kksiben elk(>szített. szím•s tl'l'\' nagy
szer·ii ben~·omást kelt a szt'mléliiht•n. Ht•nu~·l

het!ileg. most már nemsokár·a t•r·edt•ti nag~·

sül!áhan is g~·iin~·örkiidhetiink a l'J·pskúhan. S 
akkor elmondhatjuk. hogy eg~· ll•p(•l"st•l na•g
int tiihhet tettünk vúr·ostmk s l'g~·hüzkiizs(•

J.!iiilk kultur·ális gazdagításúban ... 

Mindazoknalc, alcilc felejhetetlen férjem, 
Balogh ]ónos elhúnyta allealmából mély 
bánatomat részvétülekel enyhítették, ezúton 
fejezem Ici hálás köszönetemet 

Özv. BALOGH lANOSNÉ. 

NEMZETI 
HITELINTÉZET 

R t: SZ Vt.NYT ÁRSASÁG 

l ;.\'"llfl.''"S, llaui~z·!t'•r ·1. 
!1••1o·tl'kPt p}fogad. J-\ .. J,·~··II·k··l f . .J.•;:,~,, 

:\lio'','i!t hüturt \':Í'Iárul. ko'l'l"'"'' fo•l j!azda~un i•·l,z•·r··:t 
r·a~t.lr·arnat! Tt•rnPtkt•z•'•Ni \';illalat~~~~~ IIJIII1It•u ~~···n.\ t kH·I~··L!· 1 t. 

S~nóllng László 
eszfeloa-~nesfer butorrakiára és 
feiDefkezésl v611elefe. Kossuth-11. :!:!. sz. 

Szegény 
Szent Orbán-templom! 

Ami régúta rossz, kopott, -elhan~·agolt. 

azt lassan talán nwg is szokjuk. Nl>hu uzon
han. amikor rádöbbenünk arra, hogy szebh, 
jobb is lehetne sok minden, ukkor még job
han elénk mcred és vádol uz. amit elhan~·a
goltunk... Ne ijedjen meg senki, nem aka
r·trnk n;\·omhan új g)·ííjtl>si akd(lt kezdeni. 
lll'lll akar·unk sokak eliitt csupán iincélunak 
hitsz··~ vüllalkozüsba kezdeni, nem, mer·t most 
igazün m•m (•pítkezésre alkalmas idiík eliitt 
üllunk. Mindenesetrl' nem árt azonban, ha 
esziinklw id(•zziik ezt a mostoha sorsú temp
lomot is. ~!ennyi míívészet. mennyi szépség 
pompúzik benne m(•g így elhagyatottsúgában 
is. ~lost a kiir·nyék, de nem csak a környék. 
hanem a vúr·os J(•zus Szivét tisztelií tömegei 
(•stl>nkint ide g~·iilekeznek. s hizon~·ür·a imád
ságos g-ondolataik küziitt relébr·ed szíviikhen 
e tt•mplommal kapesolathan a r·észvét és szá
nalom is. 

:\lenn~·i törmel(•k hordúdott l'el már a 
templom kür·iil, úgy hog;\· ez a biiszke hom
lokú (•pítmén~· lassan a l'üldbe siipped. Ez a 
~ok -sok tiirmel(•k valahol!~· emlékt>ztl•t a kii
ziin~Tl'. amivel mi ntag'unk is. de az eliittlink 
elnwnlí nemzt•dékek is hehor·ítottük a folyton 
l'l"l'lekv(•s. a soha meg nem szíínli (•pítés t•sz
mt•.i(•t. gondolatúL 

Tahí.n nincs nuir· messzt• az idii. amikOI' 
a vilúg hozzúkezdhet I'Omokat takar·ítani s 
újm (•piteni a r·onwkon. Adllig talán lélekben 
kt'•sziiljiink aJTa. hog~· luiláhúl a Jlll'gnyl•rt 
húhor·ú. a visszatl•rt h(•ke miatt az Jstl•n 
l'l•J(• újr·a. nag'y. üldozatos gesztust mutm-.sunk, 
s t•z mit'·r·t lll' ll'lwtnl' az. hog~· visszaállítjuk 
r(•J.!i l"Z(•pség(•hen a Szent <lr'hün-templomot! 

,\ .,ha.itürsl hida'". amit kitPitiink m(•g 
t<md~· a v;ir·oshúza el(•. hog"y ahiHlll g~·íí,jtsiik 

iisszl' a katoruiinknak szánt olvasnintlúkat. 
mol"t lll(•gú.iitva. újr·a l'l•stw ism(•t swlgúlatot 
tPljPsít. 1\(•r·jiik. hog~· mindt>nki. aki k(•Jlesla
pot. (•r·t(•kps l'olyúímtot. (nem J(•ha. laza ('r
kiil<·síi ir·mlalmi tpr·m(•ket) szán a l'rontkato
n<iknak. azt Pzutün is a hidálln tegye he. A 
kiin~·wkPt ütvizsgüljuk. (•s a Szent Ber·tnlun
ll•mplom JlPl'sl>tj(•wl ellútva. az Allomüspa
r·ant'snokság útján juttutjuk ki kutonáinknuk. 
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,JlJNIUS HÚNAPHA. 

Szf•nf lff'rfulr111 plf'IHínia. 

~-ún <•lsíí péntek. A ~ll'nhúz-k;ipolnúhan 
<'gt'sí': nap swnts(•girnúdüs. - l-t'•n Szt>nthü
r·ornsüg vasú!'nap,ia. <'g",\'hl'n a húnap l'lsíí ,-a
súrnap,ia. 1>. u. li t'n·akor· az Olt;in•gyll't imú
dúsi 6r·ü.ja. -- :\fai nappal v(•get ,·,,. a llllsvl>ti 
idii. A húsvt'•ti gyúnüs <•lv(•gz(·s(•m•k utúlsú 
napja! - S-ün I"1'11ap,ia . .\ kiiJ'IIl<'lll't aS úrai 
szt'ntmis<' utún indul a szokott í1tvonalon (,._ 
nap n~·oleada alatt mindl'n r·pggcl li úmkor 
sz<'nts(•g<•s mis<'. kiir·rn<•n<•ttl'l a tl•mplorn ra
Jain heliil. - tS-ún Kor·rnún~·ú, l·nmh. szii
ll'tésl' napjün. !l t'tr·akor· iimwpi húlaad{, szl'nt
rnise. - :!!1-(•n esiitiir·tiikiin Sz<•nt l't'•tt•r· t'•s 
Púl napja. ,Jt'Jniushan minden <•stP li úmkor· a 
Sz<•nt Orhán-tl'mplomhan .Jt'•zus Szín~ litúnia. 

."·,"zr•nt /ff•rtalan p/d)lí11ia ""!Jttkiiny,.; hír,•i: 

1/dzas.-.:ti!Jof kiifiiffl'/í': llangai .\ntal Kúl
rmin (•s Hatvani :\lar·git. li•mi <i y u la ( iyiir·gy 
és Bogdán~· ~lúr·ia. lbkr·os .\ndrús h•J'l'IH' (•s 
.\mhr·í1s Emilia Er·zsNll't, :\lik(·ta l l(•nl's (•s 

l'spr·ta :\llír·t;L 

Elllllllfí/u!r · ~ag~· Tl'I'(•zia (iami ,Jc',zsl'l'n(• 
4:! éws. :\lihúi~·i Katalin 4 t'•ws. ~loln;ir· Lva 
1!1 (•ves. Kovcies lstvün ::l (•n•s . .\ntal .Jusz
tina B;lJ'(It'l<·í':~· ~liiHilynt'• lill éH•s. Bozúki .Jt'l
Zs<'f S:! éves, Yas .\nna Kt•J'l'SZtl's ,Jünosnt'• 
S:! (•ves. Túth Ter·(•z (.'s(•pün~· .Jünosn(• ~~í (•vps, 
Hornith :\lúr·ia 4 (•n•s. 1\iss ,Júzsl'l' :~:! hes. 
Forgücs :\lcí.r·i<t Hl'gl'tlíís ,Júzs<•l'n(• 1-1-1 (•ws. 
~lag \'l•r·on :\agy Zsigmontln(• lill (·ws. :\ll'tl
\'l'd Orsolya Kalliszta í:~ t'•ws. llt•g·t•tl íís ~l ú
ria .Juhász ,Júzs<•l'n(• :! l (•n•s. \'úmosi \li húl.'· 
S!l t'•n•s. Bogtl;in.v J-:r·t.s{•ht•t Papp h•r'l'llt'llt·· 
\'emyik :\lagdolna l c··n•:-;, \'ar·ga .Julianna 
Ter·esa .Júnosn(• ~~~~ ,··n•s. 1\ ir·úJ~· ~únd or t! t'\ l's. 
,Juluisz lstvún lit (•n•s. :\lajor· lstvún lii' t'•n•s. 

Spánylk. J. utóda 

UJV ÁRJ RUDOLF 
órás és ék.szerész 

GYÖNGYÖS,. KoS§Uth-u 15. 

p,. l'f'1U' l'f'1Uf i pff'IHÍ ll i a. 

:!-ún l'lsíi póntek. Eliizií este és kora 
l'<'l!l.wltiil g,\·úntatcis. -- :~-ün els() szombat. A 
nmdl's idt'ila~n. l úmkm clsiiszombati ájta
tm.sc'lg a Szeplc'itt>len Sziv tiszteletére és en
gt~sztl'lt'·s(·n~. --- 4-én clsíí vasárnap. Délután 
litúnia. utcina H6zsarűzér Társulat havi sor
solcísa. -- S-ún t"rnapja. Heggel 6 órakor szent
s(•gps nagymise és egész nyolcad alatt min
den r·eg-gel li úmkor szentséges mise lesz. 
11-(•n nag-ymise utün úrnapi körmenet a szo
kúsos Ílt\'onalon. Kérjlik a kedves Hfveket, 
ahiakaikat díszítsék ki erre az ünnepi kör
lll<'netr·<•. - ta-án Púduai Szent Antal ünnepe. 
l'l(•húnia-ll'mplomunkhan rákövetkez() vasár
nap tar·tun k kiirmenetet a nagymise eWtt Szt. 
Antal tisztclet(•n•. - lH-ún délután litánia 
ut;in a lll. Hend g~·íílést tart. -- :!9-én Péter 
l'úl ünnepe. Szentmisék sorrendje az ünnepi 
h<•osztús szer·int. 

F,.,., m·r,·mli pf,;úrínia twyaköuyl'i ltirei: 

1/límssrí!Jof kijfijfff'/r: gyöngyösi Papp 
.J ú zst' l' (os <h·k(•nyi :\lür·ia. Kristüly ,József és 
Simtll' :\lcir·ia. Egyed István és FUleki Mária, 
Júi\úr·i h•r·enc t'" Weymert Klotild. 

f:IIIIIII!Jfak: Kíírüsi Ferenc 5{) éves, Ba 
kot's Fl'I'Pn<· -t:--, éws. Bezzeg László H éves, 
(i<•r·gt·l,,· \hiJ·ia Klll'hí.nszki Fer·enc neje 7() éves 
llaksz .\goston S l éves. Herneczki István 7 il 
(•\'l's. < iyl't\'ai Er·zsébet 14 é\·es. Závoda Juli 
anna ~lolrHir· :\lihúly üzwg-ye 7:! éves, Fábián 
(i(•za íli (•\'l'S. Kr·akúezky Ferenc li hetes. 

f ,'yiiii!J!Jii.-.:pii -.:piiki Sz f' n t ./rí uos-frmplom. 

:!-ún l'lsc'i p{•nteken gyóntatás és nag~· 

mi:-l' h•sz. -- ::-ün <•lst'iszombati ájtatosság a 
Swplt.itl'll'n Szív tiszteletér·e. - H-án nag~· 

mist• utün ÍII'IHtpi kür·menet. 

c:•~·ns•lll e:;§ nyüi§ZÖI' 

Kalap ok. 
n-.lndt ·n n-.in(H,f'gbl'n 

Kriszt LaJos 
C:iyöngyö§, Ko§§Uih-ulca 10. 

Ju·••••·"'"ok. szak.szerUen ké§zUinek.. 

l. r. (J 1 o b h "'l n t'i,. é g O ,..., l' u 1 

lt:'U"*'g~·obb ,.ala§zlék.ban, 

lc'golt ·,;,t)bb ,;,za bull al' akon 

Szlobodától 
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Az Eme .. tcana munkat•n• rmíju~han 

szokott bezárulni. Ekkm· van az utol~ú elii
adás. Ezuttal Duklai Ltiszlú hittanür· l'e "ttt'"l'ítl' . .... 
az emericanás hallgatósüg- eliitt a papi (•let 
benső sajátosságait. kitér·w a vihig-szer·tl' ~zo
morú tünetre. hog~· az l'gyhúzi pül~·a l'l•l(• 
ijeszWen megcsappant az il'júsüg üramlüsa. 
- Június hónapban. a kör·iihn(·n~·eklwz k(•
pest, az Emericana a :\látr·ühan n•rHll'Z IHwvo-.... 
mányos barátsügos ii~szejiin.•telt. .\z idúpon
tot a tagokkal az elniiks(•g llll'!!l'l'IPlii l'or·mü
ban közölni fogja. 

A budakeszi búcsú\'al kapcsolathan 
érdekes megemlítenünk. hog~· az idl'i bút·sú 
a :!07. lett volna. azúta. amiúta a r·(•gpn JHII'
Iadó dsök ezt a nagy. hat napos hírestH llll'!.!·
fogadták. Sokak l"á.ilaltük, hog~· a netu:•z idok 
ellenére is a búcsú nem indult. .\zon a na
pon azonban, amikor· t•gy(•bk(•nt a hlu·~úsok 

Budakesziben lettek volna. a SzL•nt Bl•rtalan
templomban ünnepi szentmisl' ,·olt. nwln•n a 
búcsúsok nag~· ~zámmal Vl'ttek r(·~zt. Eg~· 

gyöngyösi katolikus testv(·r·iink azonhan m(•(!is 
elment Budakeszibt•. névszer·int ~lüdi FL'I'l';ll', 
aki ott a szentmisén képvist•lte a l(•lL•khl'n ott 
iddzö gyöngyösieket J::rdekL•s megemlitl•ni 
azt is, hogy pont arnikor 'a g~·iing~·iisi húe~ú 
Budapesten éjtszaküzott volna. müjus 111-(·n 
kapott légitámadüst a Wnir·os. Az an~·agiakm 
vonatkozóan a köwtkezii a lll'l~·zet. .\z eg-y
házmegyei takarékp(•nztürhan ,·ott a hiresú
soknak SS P :!4 fillérjiik . .\z idén lwjiitt ada
kozásból 75 pengíí . .Ebbííl .u pengii adatott 
ki szentmisékre liyöng~·üsiin (•s Budakl•szin. 
Tehát ebben az évben a pénznHli'<Hivün~· ::t 
pengő. Az elmult évi készp(•nzZl'l l'gyiitt jl'
lenleg t 1!1 P :!4 fill(•rr·el I'l'IHil'lkPzrwk a bú
csúsok . .-\ vúr·os t~~ pl'ng-ús hozzújiu·ulúsú t az 
idén nem vették igén~·he. (ilj. Bog-wir· .Júrws 
búcsúvezetíí küzlcm(·n~·l'.) 

Címváltozást, esetlt•gl's tt:•n•s t·imZ.:·st. 
helyesbités végett tessék lll'jl'll'ntt•ni a 1\iadú
hlvatalban. (Gyöngyös. Sze nt Bl•r·talan- pll'II:Lnia) 

Akik még hátralékhan numak az 
Hl44-re szólú elíít"izct('sL•kkPI. k(·r·jiik. ~ziws

kedjenek rendezni. Feliitrizl't(•!o'l'kl•t kiisziirwt
tel veszünk ! 

A Karitász EJ.{yesület háztihan, meg
l'elPlli ütalakítúsokkal. igl'll sz(•p. tligas eg~·e

siill'ti tt'l'l'lll INPsii It. A Kal'itúsz üsszejiive
tl'll'it most nuir· ~ajút hcizühan rl'ndPzlwti. Az 
t•lsii iis~zejiin•tt•l a lelkig~·akol'lat volt. 
l"gyanesak l'hhl'll a ter·ernhen hallgatta a 
ll'lkig~·akor·latos hpsz(•dl'loi.l't a J.eúnykiir· is . .\ 
hl•sz(•dl'kl't DukJai Lüszlú morHlotta. 

.Június lS-án az alsú- és fL•Islinirosi 
:\lür·ia-g~·L·r·mekek klizüst'n L'ngesztel•'í ~lür·ia

napot tar·tanak. l{pggl'l S úr·ako1· szl•ntmisl' 
(•s kiiziis szL•ntcildozús a ~lüria-Val(•r·ia int(•zpt 
l~úpolncijühan. ( l"tlína kiiziis I'l'!!!!l'li. 1 l )(•lutün 
a Fl'.it•r·n'u·~·n(•-intt:•zpthl'n 1"(•1 ..J úr·akOI' dísz
g-yíil(•s. l'llgl'SZtl'lú újtatos~úg. l'túna szúm
koztatl·, Jll'l'l'l'k az int(•zt•t ud\·ar·ün. ~Zl'I'Plt't

tt•l ml'ghívjuk (•s vúr·juk a mindkt"•t túr·sulat 
jl'll'nlt•gi (•s volt tagjait. 

Uezsér-i Baclu) Lüszl() ú.i kiin~·v(·rwk 

llll'g,il'IPn(•se lll'IIH'~ak gyiín!!,\·iisi. hanPill or·
szügos \·iszonylath:m is SZl'llZÚ<'ÍÚs h•!o'z .... \ 
g-ytíng~·~~sl tt•mplomok tiir·t(•nPtl'.. azonlmn 
lllt'!!Ís l'btisor·ban a templomait mjong·üsig szl'
l'l'hi gyiingyiísi nt"•ppt t"o!!.ia (•r·dpkelni. :\ míi 
I'l'lll!l'tl'g kt"•ppt•l sZL'IIllt"•ltL'tn> ú Ilítja pJ(•n k 
tl•mplomaink multjút. .-\ szl•r·z•i a komol\· tiir·
t(•rwlmi l'ilu(·J~·t·<tt"•st SZl'I'l'lll'SéSl'll l'~~·psíti 
a g-yakor·lott i1·ú kiínn~·cn (•rthetii stvlusúval. 
llissziik. hog-y ez a kiinyv a g~·iing-~·iisi hívl'k 
ragaszkodúsút tPmplomaihoz rn(·I~·phh(• (·~ iin
tudatosahhú l"og-.ia tenni. .-\ kiin~·v llll'!!.il'll'
n(•st:·rwk idl'.il't lapunkhan kiiziilni l"o(!,iuk. 

Üzv. K r-Iszt Lajusné a ~Zl'llt Er·zs(•hpt
ll'lllplom padjair·a ~.u l'- t adomünyozott. l"gyan
l'sak ti l"t•sttette út a lwr·dozhatt·, zsümoJ\·t is. 
lsten l"izl'SSl' ml'g~ · 

:\ Sze n t Et·zsébet-temJJlum .i a v itúsü val 
kapl'"olatos elszünwlúst l'lkt:•szítettiik. \·t:·g
er·edm{·n~·hl'll a g,víijt(•spk {·~ kii liinl"t"•ll' ado
nuinyok. hozzü,iür·ulú...;ok li:!.li'-li' pt•ngt·i IS nt
l(•r·t l'l'l'd llll'll~·l'Zll'k. JjzpJ ~Zl'lllhl'll ii:OOSZl'S 
kiadüs ('ÍIIu··n ti:!.lfl!l Jll'IH.!ti til lillt·r·t l'izl'ttiink 
ki .. \laJ·adüm~·unk :.!7'-1 Jlt'll:.!u ll fillt·l' .. \ pa
dok 1-i.L'szitt:•st•. miiht>I~·munküja llll'g-keztlodiitt. 
K mkúl' t.ky ,Júzsd aszta los-mt•stl'l' k(•szíti pad
jainkat. .\z ti szt•m(•I.H•. Ptidig-i munkúlkodúsa 
l•iztosit\•k ar'l'il. hog~· Í!!l'll sz(•p lllllllküt \"(•gpz. 

.\ Íl'111plunl kiil'iili par·kositússal. a nii\"t'
nyt•k kiiilh•tt"•s!·wl. l'il,itunk kiviil üllú okok 
miatt. l'lkt:•stiink. lg-,\· a ter·iill't hímag-gal iil
ll'ltidik lll' .. \ lllt'l!l't•lt•lti nH•nn~·is!·gii rtimag-. 
a nir·os adomúnyak(•nt l'cndL•lkezésésünki'C <lll. 
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Kerületi patll u~·ülés Atkáron. A kii
z(•p-patai espcr·csi kt•r·iilct papsúga. amcJ~·hez 
GyöngyüR iR tar·tozik. május 1 t -(•n Atkúron 
tar·totta szoküsos tavaszi gyíílését. Papi gyü
)(•s lisszel (•s tavasszal van a kPJ'iilet nuís és 
mús hel~·(~n. IJ~·t•nkor· nwg szoktük tár·gyalni 
az idííszcríí lelkipúsztori kér·d(•seket. A ker·ii
let papsüga szt•ntmis(>n vesz részt, mely alatt 
azok. akik aznap nem mis(•ztek szentáldo
züshoz jMulnak. S:wntmise utün van a g~·íí
J(•s a piPhüniún. A kiiz(•p-patai cspercsi ke
r·iiletlll'z esatolta r::rsPkl'iípüsztOI'unk a szom
sz(•dos ~agyr<'dét is. me)~· eddig a felsíí-patai 
esper·t•si ker·iilcthcz tartozott. 

Kahisz-mlfl G~·ihlg~·tistarjánban • ..\ ka
tolikus ll'ün~·ifj(Jsüg szpr·vezkt•d(•sp, a Kalász 
mozg-alom l'~~·r·e na~~·uhh kiir·hcn tCI'jed. Piin
küsdhl>tfiín a kiir·n~·(•kheli kiizs(>gek Kalúsz 
IPün~·ai. kiiztiik a ~~·iing~·iisil'k is (i~·üngyi)s
tar·jünhan g-yííltl'k iisszt:>. zaründoklatr·a. Heg
gp) túhori mb,.(•n vettPk r·(·szt. ma.id t t (H·akor 
clíszg~·iíJ(•s kt•r·pt(olJen tt•ttpk hitet a katolikus
mag~·ar g·orulolat nwllett. A d íszgyíí l(•sen 
!\ledvl'czk~· Ilona t•gyluízmt·g-~·ei Kallisz-vezt•
Wnií. (•s l h·. ~taksa ,J ü nos szurdokpiispiiki es
per·ps-plehünos hesz(•ltl'k (•r·t(•J\esen (•s Whh 
Kalúsz leúny is szeJ'l'IWit. Szépen kapcsolú
dott a nagy lt•únyst•r·l'!.!'SZl'llll(•ht• a .iúszap1lti 
h•wntP kl'I'iilt>t IP\"t•ntt·inek liiisi iinm•ps(•gt' 
is. A .iüsz lcn•nt{•k ug-~·anis a ~liit•·ühan tiil
tiitt(•k a piinkiisdi iinm•pPkl't. dl' a Kalúsz 
zar·úndokl:ttm ( iyiingyiistm·.iún ha él'kl'Ztl'k, ahol 
Zl'n(•wl (•s nag~·szl'I'ÍÍ hatüst'l iinnt.>ps(•ggl'l ked
wskt•lltek a hatalmas kiiziins(•giwk. ~ai-!Y Púl 
ft'ihadna~y. jiÍI'Úsi lt•n•ntL• pal'<li1CSI10k (•l'lll'llll' 
l'Z. - l )(•Jutún a Kalúsz IPán~·ok t'nl-!l'sztl>lií 
újtatossiigon wttek J'(•szt. -- .\ gyiinl-!~·iistm·

jrini Kallisz míikiid(>sp mintasZL'I'tÍ. A tiihbi 
kiizs(•l! lt'Ün~·kiiJ•t•iht>n is pomp<is munka folyik. 
Lt•lkL•s \'l'Zetúniik (•s lt>lkt•s lt>ün~·ok (•r·deme 
l'Z. - .\ gyiinl-!yiisi IL•rinyok. kedves níív(•J' 
n•zt>tt'ii kk l' l g~·a log tt•tt(•k mPg (iyiing~·iistm·

j:inha az útat. 

,J u h lisz lsh·ün. .ru h ü sz Ft>l'l'IH' Pnhi
kiin•sdi kúplún (•dt>sap,ia. huzg•"•. tl•mplomos 
túJ·sulati l'lllhl'l', a ~wnt Tamús TúJ·sulat volt 
t'tid(•künja t•lhun~·t. l'iinkiisd ht'•tl't'ij(•n tl•ml'tt(•k 
nag~· J'(•szvl>t mt•llt•tt. Az iir·iik vihil!ossüg 
t'(·n~·eskt•d.i(•k nt>ki. 

Sckrt.>st.véslink. Fl'lu·.,. ~ündoJ' katonai 
szolgúlatot tPI.it>sit. Ü \'lllt a Tudúsitú p(•nz
ht•szt•tl•.i.it• is .. \z t•ltil'izt•tt'•st>kt•t most l'ia. Ft•
h(•t· \'ilmos g~·ü.iti. 

A Szentkorona-ház nagytermének ki
l'estése, a freskó kivételével megtörtént Az 
ízléses díszítés már ünmagában is kellemes 
hatásúvá teszi a megnagyobbodott termet. A 
freskb-festés is m(•gkezd(ídik. Körülbelül há
rom hetet vesz igénybe. Márton Lajos festö
míív(•sz eddig Simontornyán fejezte be egyik 
templomi képét. 

Kató Ottó, egri tanfelügyeWségi titkár, 
volt gyüngyüsi hittanár· tábori lelkészi szol
gálatra bevonult. A hadrakelt sereggel azóta 
már túl van a Kárpátokon. Az ('r áldása legyen 
vele s minden magyar katonával ! 

Vöröskeresztes kórház létesült városunk
ban, a Gimnázium épületében. Egyelőre még 
nem érkeztek sebesültek. Meleg, együttérző 

emberi szívvel fogadjuk öket, akik oly sokat 
áldoztak értünk is. A kórház élén Dr. Wilt· 
ner Sándor igazgató Worvos áll. A lelkészi 
teendiiket P. Horváth Zsigmond látja el. 

A Katolikus Akció 
film osztályozása. 
.Jó filmek: 

.. ..\ fekete ember." Francia film az afri· 
kai leprá•·t'II. mel~· kür·é egy modern szerelmi 
tiirt(•net szüviídik, erkmcsileg kifogástalan 
J(•gkiir·hen. ~lindenkinek ajánlható. 

.. Anyaszív." Tiszta erkülcsü olasz film 
az anyasúg 1-!0ndolatának felmagasztosftására. 
~lindt•nkinek a.iánlható. 

.. Le.itiín." ~Iéi~· erkölcsű magyar film, 
mel~· (•lesen vihigítja meg a házasság válsá
gúnak ('s a válsúg megoldásának kérdését. 
:\lindenkinek a.iánlható. 

..:\luzsikül a mult." Kedves és romantikus, 
sokhelyütt megható német film a tiszta sze
retem mel-!dil'súítésére. Bárki megnézheti. 

.. Tt·úpusok hiíse." Német film az afrikai 
úlomkúJ· mt>gl'(•kt>zés(•nek útWrííir(H és hösei
•·•il. ~lindenkinek ajánlható. 

.. \"iluu·br·igád." Romantikus és operett
sze•·ii. de kifogástalan erkölcsi légkörbe he· 
l~'l'Zt'tt nml-!yar· film a katonaélet átalakító 
hatúsüJ·úl. l\findenldnek ajánlható. 

Közömbös film: 
... \r-tatlan:· Büniigyi történetbe ())tözte

tl•tt l'l·anda hohúzat, nemes célzattal és ki
t•seng(•ssel. Felnüttek megnézhetik. 
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SZERKESZTÖI ÜZENETEK: 
Plakátnézö. A na~y mu~yar király, u 

nagy, magyar Szrut király. Szent László, ,·é
döszentje a magyar honvédsl'~m·k is. Ez n 
király szent volt, a sz<l igazi l'rt('lmt'•hen. 
Amellett példaképe marad i.h·ök idiikrP az 
ideális magyar férfinek. a mag~·ar katonának. 
Üdvös és szép. ho~y hívatalosan is l'elhh·j1ík. 
falragaszok segitségével. díszes. színes, k('re
tes plakáton az emberek figyeimét hog~· az 
ö ünnepén, június 2i-én adjunk ünnepi kiin
töst a városra, lobogúzzuk fel házainkat. Elis
merést, dicséretet érdemW intézkedés. :\li(•rt 
van hát ebben az intézkedésben. ennek l'al
ragaszon történ() hirdetésében, egy elég kii
lönösek, kirivónak feltünü hiba. Miért nuu·1ult 
el a "szent" jelző László királ~· eWl'.' Talcin 
szégyeljük az Ö szent voltát'.' Vag~· a mag,,· ar 
és szent fogalom ann~·ira eliitií ellentl>tes va
lami '.1 Vagy Igy akarják kifejezni azt. hogy 
Szent Lászlú egyetemes nutg~·ar nag~·ság (•s 

nem lehet kisajátítani a katolikusoknak'.' Ha 
ez az utóbbi lett volna az indíték. akkm· 
nagyon naiv és nug~·on g~·enge. hisz komoly 
protestánsok is megadják már· sz<.•nt mag~·ar· 

nagyjainknak a .. Szent·• .ielziít. \'alahogy a 
.,szent" jelzlí ann~·ira ('ggyl' I'OI'rott mür· azok
kal. akik nevéhez hozzú szoktuk tenni. hogy 
nagyon feltünií. siít egy('nl'l'l'n húntú ennl'k 
a nagy, magyar. szent katona kirül~·nak csak 
per .. László királ~·" nevezése. -- On r<i~tiin 
ho1.zánk fordult. hog~· teg~·iik szúvá l'Zt az 
esetet. Köszönjük figyelmeztetését. dP mi ma
gunk is n~·omban gondolkoztunk. hog~· llll'g
emlftjlik lapunkban. Megtt•ssziik azért is. mer·t 
nem ön az egyetlen. akinek reJtiint l'Z a 
furcsa szövegezés. Amíg a magyar· lesz. addig 
Szent László már. mégis csak és mindíg esak 
Szent László marad! 

P. K. Igen. künyveket. kiolvasott l'olyú
iratokat továbbra is gyiíjtiink és az úllomüs
parancsnokság utján t•ljuttatjuk luu·eolú ka
tomiinknak. 

Zsldóln\·ázló. :\fagunk is megr·{•rniiltiink 
az ön által emlitett .. tiinwgl's zsidúker·rszte
lések" hírére. l 'tánanéztiink a pl(•hünia útt{·r·
tek kön,yvében és valúban tahíltunk :! azaz 
két csecsemi5t. akiket kcreszt(•ny anyjuk na•g
kereszteltetett. miutün t•hlll'z a világi hat•'•súg 
is hozzájárult Eg~·ébként kíninl"úgünak llll'g
feleWen közöljük Ünnel (•s azokkal akikl't 
érdekel. hogy 1!1-ta-han 1. 1!1-t:!-hl'n :!. 1 !tilt
ben 2, l9aH-ben 2, l!I:IH-bun a Z!'idú kCI'l'SZ-

teltetett a Szent Ber·talan plébüniún. Az utóbbi 
húrom nem volt gyüngyHsi illetiíségü, ezeket 
leszámítva tehát évenként egy áttérést s~á~ 
mfthatunk. ami mrg a zsidótörvények clottr 
évek úth1•rát sl'm éri Pl. n J!YÖngyösi zsidb
ságnak p;dig o·oi> 11·.,-út teszi ki. Ho(.!y t~vábhi 
Jcv(•lh·ástól nwgklrnéljiik. sietlink közülm. ho~y 
sem zsidó ür·út nem rejtrgetiink, scm zsidó 
ingatlant m•m vettünk. siít még csak nem is 
igényeltiink. nemkiiWnhcn nem ~~ltun.k .. str~h
man"-ok. nem tartozunk scmnu(ele titkos tar
sasüJ.!ha. politízülni pPdig nem ériink rü. ~~~.ert 
a háborús idiíkhen cg~·t'>h hokr'os teendomk 
vannak. a kornuin~· intézked(•s('it pedig inkább 
magunkévá tettiik. mint Ün, mcrt szúszátyár
kodás h<'l~·l'tt csendben végezzük hívatásunk 
adta teendiíinkrt. 

TemplnmlátoJ(ató. Sa.inos, igaza van. 
Mi is azt tart.iuk. hogy szebb volt az isten
tisztt•let. mikor a Hímjén felszálló fiistje és 
sz(•táradú illata jelk(•pezte az ima rg felé 
Wr(•s(•t (•s annak kedwsségét lsten ('Wtt. A 
hühm·ús viszonyok miatt azonban nem lehet 
tiim.i{•nhl'Z jutni. a kiiliinhi)zéí pútanyagok nem 
igen niltak he. Azt a pár· deka Wrnjént. ami 
rn(•g hir·tokunkhan van. eltettlik a szentsé(.!CS 
mist'•kr·l'. TPnwt(•scn. liher·áknálmár nem hasz
miJunk Histiiliít. A mai nag~· áldozatokat kH
wtelií idiíkhl'n l'rriíl a pompár·ól le kell mon
tlanunk (•s tiimjén nélkiil. de krtszer·es huz
gúsüggal irnüdkozva luílát adni a jú Istennek, 
hog~· rnt'•g van hol tisszt•ji)nnünk. Ha tud va
lahol eladt". türnj(>nt. nag~· szíwsségct tesz. hu 
ktizli veliink. rni már rnindent rnegpr·úbáltunk. 
dt• n('m sikl'r·iilt szen•zniink. 

Lé~ltámadás esetére ing~·cnes iir·ük
{•lt•thiztosítüst nyú,it tiir·edelmcs ciszinte tü
kéletes hünat l'l'lindftásámll' fohász: ,Jézusom! 
Irgalom! 

.\ llll'j!l.,jlllt ~It. l·:t·zs•"·lo..t-t••rrq•lummnl ~ZI'IJIIII'I! 

l••,!!jldlll;tll J,•!!f:II•IIJI:thb fÜSZ•'f'·, ''""l'flll'l.(t'ÚJ'Út 

Páldy (Parnpuk) Mlhálynál 
~z··:···zh··ti lu•. l'o~uto~s kiszo~lt.coíl:is. =-'zuhd oírak. 

Tóth Béla 
vaskereskedése 

GyUngyUs. Kossuth LaJos-utca 

A h laka .Jú uo" t' ll FNl'lll' kiin~·,·nyunHhijii.nak 

nyomtatú~a. (jyiinj!yiis. 
h•IP!w• kiadú: :\lorw~tory Adurj1"u1. 

Szerkl•sztoi"l·l!' ~-.,.. kiadúhivatal: Szcnt Bertalan-u. N. 
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