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KATOLI KUS+TUDOSITO 
X V I. é v f o l y a m. H. s z á m. 

1!144. szeptember hó . 
.Megjelenik minden hónapban. 

Felelős szerkesztő: ~~ .. ~........ Előfizetési ára egész évre: 
MONOSTORY ADORJAN . ~ .. 1""' a·- pengő. 

prépost, plebános. ára: 311 fillér 

Dombok oldalán érik már a bor ... 
Lassan elhalkul a cséplőgépek zúgása. 

u búzából liszt s kenyér lesz. A szántóvetií 
meJ.,rtörli verejtékes arcát, egy kicsit kiegye
nesfti fáradt derekát, aztán a jÖ\'éi évréil ál
modik. Tarló ásft a határban s mintha imitt
amott már hullana is egy-egy falevél . . . A 
nyár btiCsúzni készül. pedig alig volt még, 
elmegy és mire újra visszajön, milyen is lesz 
akkor· ez a furcsa világ'! Mennek szakadat
lan láncolatban a hónapok. a nyarak, ese
ményfolyamok futnak sorsmederben s mi nem 
t'>r·iink rá álmodoz~i az id()k partjain. mert 
veliink is fut, szalad az élet. 

Szeptember van újra. Kis ember·eknek 
DHJ..'Y hónapja. hiszen iskolába készül a kicsi 
polgár. hogy megismerkedjen csudás dolgok
kal, rnik nem látszottak eddig gondtalan bol
dogságának ablakából. l~s a többiek. a na
gyobbak is. akik isrner6sek már az iskola 
világában. talán egy kicsit szorongva. vag~· 
talán érdekWdve, vágyakozva nézik meg a 
nagy kaput. De, haj. más lett a világ ! Az 
iskolakapukon furcsa táblák. kü)()nös felir~isuk. 
felniitteket érdeklő különüs betük. Itt, ott 
l"egyveres ernber áll őrt. hol máskor gyer
mekbud járt. kelt zsibongva s heon. ann~·i 

játl•k. nwsés tízperc udmr·án gi•pl'k. kemény 
sor-s. nag~· háhor·ú gépei vár'akoznak ... 

A szeptember máskor· új gondot hozott 
sziiWnek. g~·er·rneknek egyaránt. de a tiihhi 
gond, mindaz, ami ma van. az életréltés. a sor·s
hizonytalanság gondja nem voltak meg. )la 
pedig mennyire eltiirpiilni látszik az évnyi
tás ténye uz életiinkr·e nehezedéi árnyakhoz 
viszonyftva. S mégis hinni kell. hogy el.iün 
mi•g egyszer nwgint az az idíí is. arnikor t•l
tiinnek az iskolakupukr·úl a luihur·ú .iclzi•st>i, 
a padok visszatérnek a raktár·akbúl s újsüg 

helyett a könyv lesz az, ami igazán érdekel. 
A könyv, amit szeptemberben szoktak édes
anyák és édesapák gyermekeiknek vásárolni. 
könyv amiben sok minden megvan frva cr· 
ről szép földről, mit magyurok hazájának hiv
nak az emberek. A könyv lesz a gond és a 
kincs. az olvasó könyv, meg a földrajz, szám
tan s mindenek felett a hittan, miben az ls
tenriH van sok minden frva. az Istenről, s az 
Ö szent Fiáról. aki azért jött el egyszer a 
földr·e. hogy egymással kibékítse a mindfg 
haragvó. mindig acsarkodó embereket ... 

Az iskolák meg fognak nyilni. Lehet, 
hogy másiitt. nem abban az épületben. amit 
erre szántuk alkotói. Az élet azonban nem 
állhat meg s ha egyszerűbb is lesz sok rnin
den s szakatlan a környezet, az épftőmunka, 
a lélek-építés megindul megint. Szükség nagy
szlikség van erre. mert erős a fegyveres ern
ber. de csak akkor. ha erős a lelke. Ma olyan 
.. rninden mindegy, .. olyan tunya tehetetlenség, 
csak a mának éW s holnaptól semmit se váró 
szellem kisért sokak közt. Tépjük ki magun
kat ebb()J a légkürből. lesz még itt rend, régi 
for·ma. épíW béke, hisz él az lsten odafenn az 
égben! Visszajünnek még régi szép. sőt az 
elmúltakmil még szehh n~·arak. szöllíit érlelíi 
swptemhl'l'l'k. Lesz még tanítás régi iskolák
han. csillogú szemü kis magyaroknak ad még 
mesés gyermekkort a jóságos Isten. ha a felniit
tek nem lesznek kicsinyhitűek. ha tudnak mcrni 
t'>s akar·ni. híísi múdon élni s halni s Istenért. 
huzáér·t odaadni rnindent valami nagyszeríi 
szent lendiilettel. odaadással. hiísi bátorsággal. 

!'lt>rn úrt. ha elgondolkozunk ezckriíl n 
nag-y. v~í.r·t diintl'Sl'k elííestéjén. amikor perlig
a dombok uldahin. éppúgy mint nuil'lwr·. 
ér·ik már· a bu1·,. . . D. L. 
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A szentkúti búcsú mérlege. 
Van valami kiiWnös (•s (•rdekes ahhan. 

hul!~· a gyöngyösi emhN tulajdonk(•Jwn akkor· 
lesz il!azán gyöng~·iisin:•. amikm· legalühh 
eg~·szcr gyalog zarúndokol el a szl•ntkúti 
:\IMiához. Szívesen (•s nagyon sokan vúllal
koznak én(H-éne l'!'re az útra. Az idt'•n kii
lünös nehéz idök júmak. :\ húesú j,.- r·iadús. 
szii·énás éjtszaka utún indult. :\U•gis sokan 
voltak. nem kevesebben. síít sokak szerint 
jóval tühhen. mint n~·ugodt b&ke (•wkllt>n 
szoktak lenni. A számszeríí ht>esh;s szel'int 
gyalogos~m a kereszt nyomúban :~so-an nwn
tek. kisebb. nagyobb csapatokba n•rt'ídw. 
többen mint kettöszúzan. Vonattal. kOl·sin. 
autóm!, eg~·éb jármiível egyesek szl•r·int iit
szúznál is júval többen. :\menn~·ihl'n l'Z az 
utúbbi tén:vleges ert.•dmén~·. akkO!' az Pzr·ps 
létszámot júval l'ölülmultuk. !\'l'mhiúha ( i~·iin
gyiis búcsúja Szcntkúton augusztus 1-L de a 
.il'll'nlevií minteg,v i>---1>000 r·(•sztn•úi kiiziitt. 
amely szám a h(>ke(•veklwz viszonyítva jú
val cspkélyehh. mi niltozatlanul k(•pviseltiik 
a gyöng~·iisi máriás szellemet. 

A búcsú fegyelmezl'tt. vallúsos lll{'IH'tet 
alkotott. Az énekes f(•rfiak v(•gig ll• n d i i leh•s 
huzgúsággal vezették az (•nekl(•st. .\ llúesún 
hivatalusan résztwtt IPikészen kiviif m(•g kt'·t 
felszentelt pap is eg~·iitt nwnt a húesúsokkal. 
:\ szokásos útvonalon haladva. n•rHies ml'rll't
idií alatt (•r·keztii nk Sze n tk úthoz. ahol P. Kal
múr Özséh l'en•ncl's l't'íiskolai tanúr fogadta a 
gyiingyiisieket. :\ vár·os kl~pvisPll'tt'•hl'll Pl'll
zsinszky Lajos a kiizPllútúsi hivatal fiiniikl• 
.ie lent meg. az orvos munkakiir(•t dr. \' Pr'l'h 
Lajos látta el. 

(>riási Wmeg wtt r·észt ~agyholdogasz
szony napjának délutánján a búesúsok t'oga
dásán. A Kálvárián mindeniitt l'lllher·tiillll'g 
feketéllett. Allítólag ilyen tiinwg m(•g nl'm 
volt Uyiingyiisiin pgyiitt. FPh.•ml•i (•r·z{·s volt 
az úr·iúsi emlwrtiimpghpn a nagytl•n1plom h·l{· 
haladni. ahhan a tudatban. hogy t•zt a sok
sok embert mind a vallúsos hit (•s a ha~yo

mimyos magyar gyöngyiisi múr·i;is sz!'IIPm 
hozta össze. Valóban a Szl•nt Szlíz úld;ísa 
legyen velünk s c'ír·kiidjün (•ll·tiink. fiildjPinl\ 
s városunk re lett. l J. 

DÓZSA CUKRÁSZDA 
:-iwnt Ht•rtalan-ull'a. :\lozi rllo·llt·tt. 

Hirdessen a Tudósítóban! 

Kiveszőfélben van már 
sajnos az a sZl'•p szokús. hogy amikor· a t''r•an
gyallir·a harangoznak. akkm· az cmher·ck hár·
hol ll'~~·(•nck. úton. meúín. rnííhel~·hen. meg
úJlanak a nHmkúhan (•s im:ldkoznak. :\leg kell 
n(•zni a Hanisz-h··r·pn ,·asúr·nap a hatalmas 
WmP~ct. hog~· a di•li hamngszúr·a hány kalap 
kpr·iil IP a I'P.iriil (•s húny k(•z kulesolúdik 
irwím .. \nnül ml'ghatóhh (•s r·pmlkíviil eriísitií 
hatúst'r volt az a jPil'net. amikor· a kiizelmult
han eg~·iitt \'!lltak l(•goltalmi megbeszéléstm 
a kiiliinhiiz•i inti•zmények (•s {•pítmények 
!{·~·oltalm i n•zt>túi (•s pamnesnokai a K ultur·
h1;zhan t's meghallgattük a hadtt•st ll>goltalmi 
par·atH·srwkúnak. ,-. Tapody lstvún ezr·edesnck 
l'ejll·~l'l(•st•it (•s utasít;isaít. Kiizhcn e~yszer· 

!'sak megszúlalt a h:mitok templomúnak a ha
r·an"t·a t•sti f'mn"\·alúm. mír'<' az eZI'edes úr· tcr-

~. t"'. 

m{•sZl'tt•s !'g~·szer·list'·g~el l'l•lállott üs íg~: szúlt: 
. .f l;u·a ngoznak. akkor lu i. t imúdkozzunk ~" 
\'alami il~·t·sl'(•fp a l'SPiekúí katolicizmus~ 

lia valaki rwm ,-{·g·zi az ,-. mngyalri.t. nem 
\"l•tkl•zik. dP ml'llll~·ivl'l szehh t'·s poctikusahh. 
ha olyankor·. amikor· hamn~szú úszik a vár·os 
l't>lett. meg;UI az emhl•r· s r·úgondol a:t. Istenre. 
akihíJ higg (•let s halúl. húhOI'ú és h(•kl'. 
\'alaho~~· menn~·ír·p m(•Jyphh (•s istenft'·liihh 
a:t. íl~'l'll t'rr·ang~·alús {•let ~ 

E~~· ma~át me~ne\·cznl nem akaró 
.iúte\·ii adomún~·ühúl Plkt'•sziilt. Budap{·sten 
K mszna~· szohr·úszm it v(•sz m iiter·m(•h('ll az a 
,J(•zus SzíH• szohor·. amel~·l·t a Szt.•nt Er·zs('
het-h•mplomhan l'ogunk l'lhl'l~·pzni. A szohor· 
szt•ptl•mlJt'r' ,-{·g(•n szúllíthatú. Kiiwl kNczer· 
JH'ng«"ihl' ker·ii It. 11-!t··r·etl't kaptunk. hogy ha
sonl ú na~ysúghan {•s kívitt>lhen l'simíltat a 
.iúteúink l'g~· .. Kiinnyl'k anyja" szohrot is. 
Ha múr· a szolH·okn;U tar·tunk. akkor· említ.,iik 
nwg, ho!!~- a ht•júrat l'iiliitt is van Pgy szohor· 
l'iilkt•. ahov;i ,·ag~- Szt•nt 1-:r·zst'•hl't. VaJ,!y SzPnt 
l111n· ~wiH·a kí\"1tnk111.ih.. Hizonyúr·a ll•sz Yalaki. 
;th.i t·zt is llH'~t'sinúltatja ~ 

Szl'Jlt. ti-t:•n a Fii,idalmas Szíizan~·a iin
llt'JH'. i':lozii P~tt• l úl'itkor· szl'nthesz(•d lit<t
niii\·al. a Ft•t'l'llt't'~t·k tl•mplomiihan. 

Dokrét :a.,, ,, llL& 

k4in,, '-. p1apít·- zt•n•·
í-s díszműlu·r•·sk.-d~N 

4,; 't' 41 :\ 4oi t· 41 N 
Ko••uah uac::ft ."l •z. 
Telelon•zá"': 4.S5. 
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O.. , l, 
l Pl J- l t lift 

IJ1Íf'S1íl 1'f'."1Zf'k f'lf(jf (( l'fÍI'()."'/iil, (IIJif'l,IJik ill 
Ni a 11/fi[Jfl sajrílo."~, ~~rdf'!o·s Nf'IN. ill ft 
• lllílm likt'11. lllíl'slil t'l'."'Zf'lc a TIUMsílfj lu•
lfíiu kl•reszliil is, aliiif a m~pWI, amdyf'f 
ml(llJ011 11/PfJSZl'l'f'llt·m. s mtwlyl{;t d t'lílll i 
IJizuuy 11du~z. Az iit ,7,. l'lmulf. miul ahogy 
f'!szokull mulni az rílom, s mosl. ill. delem 
t'(J:IJik haiti rlröt•t7nt'f, a risszwu7z1's 17."1 rmlNc
'itNzt7s magaszto.'~ peruiiH'U tnl'fJ/cÖ."'ziiuiim 
ftZ tr /."1/t•uuf'lr azt. ltugy ill lf'lu·llr•m. Jll'lr
ltíllam t'fl!l ua!JJJUU dulflos m 7p t'lf'll'bt•, N
lt•m, w 7zlem. tapaszlaliam t'fl!l olyan 171'flt•
kr·."~· lmrmmmíuyokra annyira lrímaszlmdt) 
l'fllffÍsO."'."fÍfJOI, a me/y tlf}!J h Í."'Zf'lll f'{/.1/l't/ ii l 
fÍfftj I'Zt'U ll kic·.-~i tllflfJ!Jal' l'ifiÍf/011. 

..t mi sor."'tlllk a katona .'>or.wt . .. 1 fJUIHI
I'i.~l'f{j Jslt•n. Á'r.w·kfiiptÍ."~Ziorom kt•zhel. 1wís 
hl'lyt•l 1'·" uuís w'pf'l jt•Wif ki tll'knn s t'u 
r•ngr•df'lmrsru hajlmn IIH'fl f1•jr•m. Ell'iszem 
az;mlmu UWfJUntmal. lf'lkPntfH·n, r·mlt'lrl'im 
kijziill l'ZI a t•tiru."'/ r'.-: az ill /ijlft'ill fl·lt:jthl'
lt'/lt•n irWirt'l. Ell'i."'Zt'lll .'>ZÍI'I'UIIH' ,.,,,,,.,. a 

Ullfi!JSZl'l'ií ,...,·zntl lll·rtalan lr•mplomlllllml. a 

,.:Vll!/!1 Js/en didunk lt;fJt'ci" ltalalmas r•n:ifí 
dallrmuíf ·" f'll'i . .,zt•m az J . .,pilfl. a szdJin'. 
1íjt11JfHÍ /1'11 /."'pifa /(l'pN . ... f.'ll'i,o,;zl'/r azoll
fum tn1ísl is.: a ."'Zt'nflníli IJiít·sti l'fi!Jr•tliil
rílltí t'fUII;n,l}t'if, faníft'tÍtl!}((illl IIUJ."'Of.'J!/IÍ fll't'tÍ/ 
s tij lwlyt·uwll i .... tíj liitilójaim Iriízt a !l.'liit!
!l!lii ... i fitile art·tit l't'it•m Itifili majd . . . 1~·.-: 

so/r ut i mll•n jün uwjtl t'l'lt'lll. .wJk-sok a p,.,;_ 
t·st'fH'i; fiirft'm·t. t'11m'uy, amik kijz,• l'llllíztí
tlmu majd. lw taltíu hirll'!l lt• . .,z kiú·iiliif/1'111 
(/ l'iiiÍg. 

N in l'.~ tmidoulmu kiiliiu-kiilii11 fl'! kt·
rr•sui isnwr{j,w•imd. jlílmrtítaimal. lttJfl.'l 1'1-
kii . .,ziiujt•k ff'jfii/c, (IJ[JW/jfi/c t•f IJIÍt"."'IÍZIÍS(JIIIflf 

,. fl'ltl'r lapou, fl'lí'l'lt•IJl'liíJdjll rit. Tart.wuwf.· 
mr•q j1i nult'lckt·l t' . .; momUauak ,., t'rlnn 
111;Í111 t'fl!l fullli."'ZI. /~'11 III'UI ft•lt')/t'lll t•l .'lu/to 
( 1'yiiii!J!Jij,,·ft;S 1/1'111 ft',"'Z 1/II}J. //IJ[/.'1' f lll' f,·iiftf
jt't/1 it/t' f}oudulalaiumt. 

Amikor idl'}iiflr•m, akkor UIIJI'lljlufl fl'{ 

az tíj l11ílmrtí 1'1'1111' ,;,., aztilu mt;!l miutlí!l 
tart. Az tr J . .,lt•u hozza t•l nuír a IJt'kd a 
mi ."'ZI'JJ lmzrínkuak. IW!/!1 ."'uk-suk lmltlurJ 
lwlm1p l'irradjuu azokm. aki 1'1Jiu·11 a llliifru
alji kt•dt't'."' t'líro • .;fmu Ntwk. 

Szoríl."'/1/r Uli'{/ U/t;[/1'!/!I·"~Zt'r 1'[/,1/llltÍ."~ kt·

zél, az t'U!JiÍt't;ftii'IOZIÍ."~ ."iZI'IIIIJifilll'."if' t'Z. 1111/ÍI 

nt•m szakít f'l st•m lrí1'olsúg, sem id(j, Az 
('r tíldti.'ia le!JlJl'n l'l'it•tek! 

/nuítllmzzunk t'g,IJinúsr'rt ! 

(;yijn[l!liis, J!JU. sZPpl. 1. 

Duklal László . 

Duklal László gimnáziumi hittanárt l;:r
sekWpásztorunk Nyíregyházára helyezte in
ternátusi igazgat(,j és hittanári minőségben. 
:\tidiín éíszinte j6kivánságainkkal kisérjük őt 
fcleléísségteljes új állomáshelyére, nemcsak 
diákjai, hanern az egész város lakosságának 
mély szomOI'úságával búcsúzunk tőle. Duklai 
László nemcsak. mint hittanár férkéízött a di
úkok százainak szivébe, hanem mint lapunk 
segédszerkesztéíje. élvezetes cikkeivel szeret
tette meg magát olvasóinkkaL Mint lelkipász
tor felkereste a tisztviselők, iparosok, gazdák 
húzait, mint búcsúvezetií közvetlen és meg
nveréí modorával a föld népének bizalmába 
f~r·kéízütt. mint egyházi szónok a hallgatók 
ezr·eit bilincselte Ie élvezetes eWadásával. 
zamatos és tiszta magyarságávaL Lelkigya
kor·Iatai alkalmával, mint kiváló lelkivezetií 
szúzakat térített és tartott meg az igaz 
úton. ,J(•zus Szíve szerinti pap, ki nemcsak 
hiJ·dette. hanern élni is türekedett ko
nwl:• papi életet. Kívánjuk, hogy új állo
nuíslwly(•n. hová imánk kiséri, ugyanolyan 
rneghe<··sii lés t szerezzen saját személyének, 
Kr·isztus Eg~·házának. mint Gyöngyösön .• Jézus 
Szeniséges Szívének áldása kisérje élete to
vühbi út.i<in! (D. 7..) 

It ld. Ferencz Lajos.! J.<~erencz Lajos k~n
tor édl'sat~·.ia ;-,H éves koraban elhunyt. Mely 
részvét mellett t('ml'tték el augusztus 18-án. 

Mindazoknak, akik a felejthetetlen 
férj és édesapa ferencz Lajos elvesztése 
fölötti szomorúságunkat résztvev6 szivvel 
enyhiteni igyekeztek, ezúton fejezzük ki 
bensőséges köszönetünket 

FERENCZ-CSALA D. 

vitéz Földi Gyuld 
úrami"l\"1'~-. •'k!!zPrllsz- Í'!l látszl'rl>RzmP!III'r 

1 i •,· i"1 :"\ 1 i Y t1 S, ll.\ :"\ lS Z-T 1:: B ~ SZ.\ ~l. 

C \'f'~··siszolús. S7.l'lllii\"1'11; rPI'f'J't !IZI'rint is. 
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N/TiliT. . 
TAJIKDZTA11 
•••• t l 

SZEPTEMBER HÖNAPR..\. 

. '-.'zenl Rrrlalan plelJlínia. 

Szeptember t-én. elsíí p(•ntckcn n nag~· 
kilencedet végzíík szentáhllmishoz júrulnak. 
..\ 1\fcnház kápolmijában eg(•sz nap swnts(•g
irnádás. :{-án elsíí vasár·nap. D. u. li úr·akor 
az Oltáreg~·lct imádási úr·ájn. - S-ün Kishol
dogasszony (Sz űz 1\lár·ia sziill>tésc) ii nnepe. ---
11-én a hajnali üt úrai szentrnisc után irHiul 
szentkútra a búcsú Szííz ~hír·ia néviinnPp(•re. ---
1-1-én Szent Kereszt felmagasztalús<inak nap
ján reggel i -kor búcsú indul a Kálnír·i<ira. 
- til-én Fitjdalrnas Szííz iinnep(•n a temetií
kápolnában reggel H-kor szentmise van. -
Az egri Fájdalmas ( Servita) bú es ú t i -(•n 
vasárnap van. A búcsúsok a fercneesl•ktiíl 
indulnak t i -én. szombaton a hajnali sz(•ntmise 
után. - 2B-én Szent 1\fihál~· t'ííang~·al iinnepl'. 
E naptúl lép életbe a téli hitéleti I'l'nd. Heg
geli harangszó il órakor. az esti i órakor· 
lesz. Hétküznapokon a temetés :1 (mtkor· ,·an. 
Szt•nl /Jrrlalan plt;btínia an!Jakiinyl'i hírt·i: 

/lcíza.wÍfJOI kiifijflt•k: Balog Lajos (•s 
Kunu Erzsébet, Takács Fer·enr és SzaJai 
.-\n na h·én. Beszc .János és Budai :\fúria . ..\lhCI'ti 
Kálmán Ferenc és ~ag~· Ilona. Húez L•1jos (•s 
llibs Irma. Szlovencsák I>ezsíi és Kalla Ilona 
~lária. :\tolnár Ferenc és .Markovics Etelka, 
Farkas Sándor és .Juhász Anna. 

ElloW,IJiak: Tamasi J::vi B húnapo~. Ins
titórisz Mihály S9 éves. Var·ga Anna t -t (•ws. 
Lakatos .Julianna H-t éves. :\lihaksik :\lihál~· 

Sli éws. Juhász Franciska 44 (•ves .• Juhúsz 

GyapJú t!!s nyúl•zör 

Kalap ok. 
rnlnden rnlnö•égben 

Kriszt Lajos 
· GyUngyH•. Ko••uth-ulc:ft 10 . 

.Javlt6•ok •zak•zerUen ké•zUinek. 

EGYHÁZMEGYEI 
TAKARf:.KPf:.NZTÁR R. T. 

EUEH l i Y•.i:"'• i y,·,;-;[ FI•.•KI:'\TI::zJ-:TI·: 

IIET~:TEK ET EI.FIJI i.\ l l. K• 11.1 ·;-;o):"'• 1K ET l· • ll. Y• ·,;-; T. 

András 17 éves. Nemoda Sándor 7 éves, 
Stm·ck Sándor 71 éves. Ambr·us Mária HO éves, 
T. CRépán~· ,János Sil (•ves. Kováes Erzsé
hl•t :111 éves. Bognár· ,J(lnoR ii éves. Kiss 
La.ios ill (•ves. Ferenl'Z Lajos ilS (~\'l'S, Miluíl~·i 
Istvim :1 hónapos, Fehér Anna :\-t (•ws, Bezzeg 
Klár·a t i éves. Mezei Oizellu ~~ l>vc.>s. 

!lij8i lialotlak: Nádudvari István, Bar·a
n~·i lstvún. l\lát~·ási Lajos . 
Ft•rt•m·rf'ndi plt;bdnia. 

Szept. t-én. Elsíi péntl•k, nuír l'líizíi d(•l
utún g~·úntatunk. Heggel t't'•l li-kor· kc.>1.diidik 
a gyúntatüs. li órakor· szents(•gl'S nagymise.> (•s 
,J(•zus Szín• újtntossúg. Húráig szents(•gimúdü~. 
--- SzPpt. :l-án. elsii vasárnap !l órakor· szl•nt
s(•gps mtg~·misl>, d. u. litúnia utün a l{úzsa
l'ííz(•r· Tcí.r·sulat havi sor·solüsa. --- Szept. S-<ín 
Kisboldogasszony iinnepl>, az istentisztl•lc.>tl'kt•t 
a szokott ünm•pi rendbl•n tar·tjuk nwg. -
Hz<' p t. t i -én tartjuk a szokúsos nl'g~·etll•vi 
szents(•gimúdást. mel~·et a li (u·ai szentmis(•n 
szents(•gkitétellel kezdünk. d. u. ~-kor az 
Oltür·l'g~·letnek. :l-kor· a Húzsat'üzér· Tár·sulat
nak lesz irmidási Mája. Estl' i -kor szentl)esz(•d 
és littinia szentségeltl•tellel. - Hzept. ~4-(•n 
litánia utün u lll. Hem! havigyüll·~e. - Szl•pt. 
:!!1-(•n Sz. l\lihál~· ünnepe. Visszaáll a tl•li 
istentiszteleti rend: mint azt a templomunk 
a.itajün kiriiggesztl•tt tülllázat föltünteti. Tl'llll'
t(•spk l'ttíil kezdve d. u. :1 úrakor lesznl'k. 

Ft•rt·m·r,·wli pidHínia an,llakijii!JI'i hírf'i: 
/ltízas.o;tífJUI kiilöllt•k: Tur~· .Jünos (•s ('siha 

Hozál. Dénes Tibor· (•s Szahú :\hir·i<t. 
Elhunyifik: iizv. Kovál·s-Pálinküs Púln(• 

Sil éves. \'idr·a .János i:l (•n•s. Latiig ,Júzst>l' 
lit én•s. Petes lstnin 111 húnapos. Km·úc·s 
.hinos t (•ves. 

Iliisi /w luflak: :\lüdi ,János ~;--, (•n•s. 
(i(•ezi ,János :!-t éws. ~l'llll'S ( >ttú :!li (•ves t'•s 
Budai .Jünos ili éves. 

Cipöit 
Bodrogi né 

c-lpéikt•rt"skt•d(oHl-bt•n 'ásárolj11 
( i~·éingyéi~. 1\n~,;uth ul!' n. 

CSILLÁRT, RÁDIÓT 
ANDRÁSSY ~S 

VICZENÁTÓL 

Vlllatnoss•6gl cikkek légo-
16Jnp6k d1l• vála•ztéka r 

Ko••ulh-u. 
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Monosttu·.v Adur.ián pr·(•post-pléhúno
sunk eg(•szsl>gi 1i.Jlapot1ihan iir·verHll'tPs javu
lás úllott hl'. Or·iimmel kiiziilhetjiik. hog~· s?.a
hadsúga le.iür·ta után. oktúhl'r' Ple.il'•n mindt'n 
valús?.iníís(~g szl•r·int u.im munkúha úllhat. Ez
úton is l\iis?.iirwt(at kiildi kPdws hiwinl'k. 
jc'•h•sc'í {•r·dpl\lc'id(•siik {•s rig~·elmiik{•r·t. 

Omsz Árpád, a l'ilrpolg(tr·i, mczíígazda
súg-i kiiz(•pislwla (•s kii?.ponti l'lt•mi n(•piskola 
hittanúr·ja, katonai szolg;'tlatm vonult he a mis
lwll'i :-dti. sz. h:ulikúr·h:izhoz. ( Palc'H'7.~·-u. 1 t. sz.) 

Ezhliíszerint katonai szolgülatot telje
sítPnl'k a kl•t Pgyh:'tzkiizsé•).! k(~p,·isPIIitestiile

t(•nl'k tag.iai kiiziil: ~zendr·ii Súrulor·. l·:gyed An
tal. llll'ZÍígazdasüg·i kiiz(•piskolai tanúi'Ok. ('sé
pün~· lstv:'tn. Eg-~·pd Antal. l·:g-~·ed :\ndr·üs. tlahli
••spk .Júzsl'l'. FPh(•r· Súndor· spkr'l'St~·(•s. Endríídi 
,Júzsel' polg-úl'i iskolai tan;i.r·. nag~·ohlu·(•szt a 
harTl(•r'l'll. (i~·iing~·iisiin szolgúl a J(•g-oltulmi 
hadikúr·húznúl: dr·. \\'iltnl'r' Sündor· ig-azgatl'•
l'úor·vos (•s S1.lohoda ,Jpnii nag-~·kl•r·t'Skl'llt'í. Sikl' 
:\liklús ig.-tanítú pt•dig- a lt>n•ntl• int(•zmt'•ny szol
gúlatlihan. Kivünjuk a jú lstt'ntéil. hog-~· mil'Uíhh 
pg(•szs(•g-ht>n Júthassuk valampnn~·iiil\Pt \'iszont! 

Az I~Je~·házkHzsé~i KéJn·iseWtcstülctek 
tag-jait li(•r·jiík. hog~· hevonulúsukat (•s ll'S7.l'
rPI(·siikl't szín•skedjl'nl'k szt•m(•Jypsen. ntg-y 
esalúdtag-jaik :í.ltal kiiziilni a Tudúsílú szt•r·kesz
tííj(•n•l. (Szent Bl•rtalan pl(•húnia ir'IHiújáhan.) 

Buhu\·niczk~· G~·ula sajúsziig-t'di plt'•hú
nost a Fíípúsztor az únodi l'SJll'r'l'si ker·iilet 
tanl't•liig-yPiiijh(• (•s hl'lyt•ttt•s esppr·t•sévé ne
\'l'ZÍl' ki. Kar·áeson~·i .Júzsel' kcr·psztespiispiiki 
lll'l~·ettl'S piNliinos Emíídr'l' ker·iilt ehhl'n a mi
niís(·~hl'll. Bl•r·rwlúk ~lút(• napkúr·i pléhünos, 
túhor·i lelk(•szi szol~<llatm lll'von ul t. Szar·vas 
,Júzsl'l' hang:í('si kisl'gihi ll'lk(•sz .Jüsztl'lkt'll 
ll'tt küplún. 'lindhc'u·man hosszabb idl•ig míí
kiidll'k vür·osunkl.:m. lr.i úllomüshl'l~·l·ikl'n. 

illl•h·c lrjahh hl•osztüsukhan sok kl'g-yl'lmet 
kivúnunk ru•kik ! 

Sp6nylk J. utóda 

UJV ÁRJ RUDOLF 
órás és ékszerész 

GYÖNGYÖS, Kossuth-u 15. 

Szlly .Jenö nyíregyházi hitoktatót ~:r
sekl'üpásztorunk a gyöngyösi Koháry István 
Fiígyrnnáziumhoz hittanárnak kinevezte. Szily 
,Jpníí Hl:\:í-hen szentettetett pappá, eddigi ái
lornúsút nwgcllízííleg Türökszcntmikl6son és 
Egl•r·hen mükiidütt. lsten hozta közénk és ad
jon neki sok kegyelmet, hogy elődjének mun
ká.iát minden irányban tovább épfthesse ! 

Szent István király napján lépett élethe 
az új légoltalmi riasztó szolgálat. A Wgive
szélyt jelzii szir·énahang pontosan akkor hang
zott el, amikor a Rzent Erzsébet-templomba 
ki\'Ontrlt hívek az iinnepi szentmise megkez
Ms(at vür·ták. A szentmisét végzii káplán ki
hír·dl'ttP. hog-y a szentmise délután B 6rakor 
Jpsz a Szpnt Her·talan-templomban, majd a 
kiiziins(•g-et távozásra szúllltotta fel. A dél
utáni szentmislan és kiir·meneten a hivek ha
talmas tiimeg-e jelent meg-. E helyen újra fel
hívjuk a hívek l'igyelmét arra. hogy a ,.légi
veszély" jelzésr·e mindenki köteles elhagyni 
a templomot. és annak környékét. A temp
lomhúl r·endben vonuljunk ki és a lehetc'í leg
rii\·idcbb idiín beliil igyekezzlink haza. hogy 
az esetJPgesen bekövetkez() ,.iégiriad6" jel
z(•sn~ már· otthonunkban, illetve megszokott 
úvúlll'lyii nkiin legyiink. ..Légiveszély" jelzés 
elhang-zása után áldoztatás nincsen. aki szent
úldozci.shoz akar·-e napon járulni. jöjjün el a 
délutáni szentmisére. ahol megáldozhatik, fel
tén'. hog-y leg-alább 4 órával a szentmise 
meg-kezdése eliitt evett. vag-~· ivott utolj1ira. A 
Mlt.>liítti szentmisékcn a szentáldozás eliitti 
szents(•g-i hiíjt továbbra is éjféltől számlt. 

Igéretet kaptunk. hogy a Szent Er·zsla
hl't-templom eliítti járdán néhány négyzet
m(~tl•r·n~·i teriiletet a vúros szurokkal ki fogja 
iintetni. :\ járda u. i. itt egy lépésn)·ir·e hát
rúi•h keriilt akkor, amikor taval~'. a kerítl>s 
létcsít(•sekor· a lépcsiít beljebb vitték. Min
denesetre ig-en rontos lenne. hogy ez a járda
javitás minél eliibb megtörténjék, mert esi)s 
i<lc'i l'Sl't(•n az a pár lépés is épp elég sarat 
mk a lt'mplomha ig-~·ekviík lábára. 

SorsdönW hliiben meg kell sziínni min
dl'n széthúzásnak. vallás nélkül nincs igazi 
hazaszl•r·etet, nincs áldozatvállalás, kütelesség
teljesítés ! 

LegJobb rnlnö•égü árul 

legnegyobb valeszlékb-. 

legolc•óbb •zeboll árekon 

Szlobodától 
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KürUhu:•ztünk t'illll'll lapunk múlt l"ZÜ
múhan llll'!!.it'll'nt eikkiinkre a/. olv:1súk tiihh
t'(•ll' múdon ütlal";:oltak. Hi;.on~·os la·l.n•n r·os!'Z 
Itt~·n•n n•tkk i··s t:inwdúsnak minúsitl'tt(•k. ho
lott t•ikkiinkkt·l IH 111 t:.llli::dni :il;ar·tunk. csak 
rl'lhinú a L,i;.f!g~·l irnl'i. \Úrm-unk IPg-h·ll'kl'
l"l'hh mtil'ml\•k(•n;_•k ri·,yidl.'sen hekiivetlü•zli 
teljes pu,.;zlulas:·tr::. ~zil:ü·d mt•gg·~·,·iúidt•siinli. 

lwg-~· jóakaratt::! az illt't(•kp"~ t(· n~ l'úik t'og-nak 
talülni llll';..! a mai mostolta Yis;.onyok kiiziitt 
is. legalúhh is i!ll'igll':1l's 11\l'g"Oldúst az 
ottani pusztu!:"ts !lll'g-ak:tdúlyozúsúra. \'olt. 
aki lll'lll at.11lotta kijPit•nh'ni bizalmas kiir·hen. 
hog-y a tt•mplomot t;\tarozt:lssúk nzok. akik
IH'k ;~]~·an nag-~·on si:i\·iikiin l"l'kszik :t dolog·. 
Ent> csak :tnn~·il v:llaszolunk. ilog-y a tt•m
plom a )"('(oszlatott .it•zsuita n•nd tulajdona 
volt. .\ I'PtH! rl'loszl;:t:.tl"a utún a tanulrn<in~·i 
alap tulajdonúl•a kt•I·iilt a tt•ntplorn t.'•s annak 
vag-~·orw. l ISt dt•t•t•Jllllpr· hú ~!l-(• n llll'g·pg-~·t·

zt'•s jiitt lt.•tr·P. nu·!~· szt•r·int a tt•mplom va
g~·ona (iyiing~·iis v;iros tulajdonaha kPriil. l'll
nl.'k t't•jt'•ht•Jl a ütros kiitl'll'zi rnag·:it .. a ~Zl'nt 
l·r·hün tl'mpi11Jlllll jlil\:ll·l•<tn ta1·tani. mindt>n 
h.•lszpr·elt"•sst•l Pll:ltní. and az i,.;h'ntisztl'IPthl'Z 
sziikst'!,!'l'.~. gondo:-'kodrli ;t :..;t'kl'l':•t~·t· l't•lszt't'P
J{•s(·r·iil" ... ..;th. Ezt <t nH·g·:"tllapod1t..;t Baranyai 
(i~·iirgy !.!~·(·,n:_:yii.:j plt"•ktliiiS t'S l'!.!Ti l•a'IOIIOK. 
tovúl1hú l i.\ ;·,n~y;·,:-' \':.tro..; hir·;tja l•s tan:ú·"a 
ÍJ•túk a !:"t. lll\'.!.!'l'l'tÍ"it\·i ll :tzt ftiYat:tfi JH'l'Sl'l
.iiikkPI. .\na :1 l:tn:ú·:-'r·a. hogy tatmoztassuk 
ki :t tt•mpl~trw•t az c~·.vlt:"tzkiiz.,.(·~.d :;d,·JI,úl. li.•nt
kiiziiltl'kkt•l lli:ú· llll';..! is ll'll'ltiink. Lt•!.!IPijt'llll 
azt r·iizhl't.iiik hozza. hog-y arnint :t \·;(ros a 
kiilsii tatar·t,z1t"i itll~nk:"tk.tt l'h·(•.gt•ztl'ti. az 
l'!!~·húzkiiz..;(•!! r·l·.,.zl•t·rt :11. t'ITt' t>lúirúnyzandt.l 
P!!Yhlizkiizst··!!i adúlt,·,1. rt·· ... ;IJt'll tH·di!! az t·n··lr·:t 
lllÚI' IH•t'of~·t (•s jii\"l,lit'n ltvloJy,·, iini·J·ntt•s ado
IIJ:Ín~·okllúl ht·I~Tl'(dlittalj:t a tt•llrplom szoh
mit (•s I.J•pl'il. toY;illl•:"t kirt•.:tl'ti a tt•mplom 
ltp]st•j{•l. f-::ddti"Zl'l'illl IH'Ill \t.'!!l'Ztt'lfll'tjiik t•l 
t•zt•kt>t ;, llltlllk:tlaliJh.:tl. llll'l'l a hpt'olyú t•sii 
t"·..; hlrlt· t"ljl':t ti"l:tkl'l'll'ltrlt·· ;!Zfd~:tl. ('ikkiillkl'(' 
a lt'!.!'llll'!.!lt•ll•l ·li!• \:il. t,.;; h t:kilt.\ i \lilt:ti.Y !.!.'· '''' 
g·~·i·,..;i lako..; :11lta. ;tki Jlll'~.ivlt•IJ\·t··rí :t plt·lt;t
niahiYatalh:tn ::1111 fH'Il•.:••t :idt~tt :'tt a ~zl'nt 

l'r·ltún lt'lllplom n··:-ú·n· .. \z ii:-' ... Zt'!!l'Í !'t>lhasz
núlúsi!! lll'!dkiin.YYht·n lu·l.\·t·ltiik l'l ~· . ._ t•hp
J~·pn húlilS ki,..;ziinl'ltt·l rt.' ll!!t;'tzztlk. 

Páldy (Parnpuk) Mlhálynál 

A Szent Hertalan-templomunk búcsú
napja iinnepi t'énnyel és pompával, fiile~ 
azonban hensíisé~~el és imádságos lélekk{') 
zajlott IP. A nap jPlenWsé~ét iinnepi szent
h<'l"Z{•d k{'t·etl>l>en Tükül~· lmr·c rmitraderces
kt>i pl{'hános. volt ~yiingyüsi hitoktató mél
tatta . .\ nagytl'mplom komoly szépségét még 
jobhan Pmcltc az a körülmény, hogy vala
nll'nnyi oltüt·képet a közelmultban me~ú.if
tottuk. ütrcstettiik. Bizony egyik-másik képriíl 
múr· csak s{'jtt•ni lehetett. hogy mit ábrázol. 
ldiik t'olyamún a képek me~feketednek u rá
juk rakodó por. rust. pára következtében. 
:\Júrton Lajos és Bt>r·ky .János t'esWmüvés1.ek 
kiilün!Pgcs eljárással a képeket lemosták és 
L'n'deti sziniikre restették át. Egyik-másik 
kt'•ppn teljesen új r(•szek. új alakok és ar
cok tiintek ciii. A templomláto~atúk iirünunel 
n<•zik nw~szokott kedves oltárjaik képeit. A 
kt.'•pt>k. küliiniiscn a Woltár hatalmas m(•retíí 
kt"•p{•nek ){'-és felszerelésénél a sekrcstyések
nt>k a tlizoltók segítettek. 

Elkészült a Fájdalmas oltár terve. 
){(·~Ma húzódó ügy kerHit ezzel a lépéssei 
kiizelt>bb a me~oldáshoz. Tudvalevö. ho~y 

id. Szala~· .Júnos a nagytemplomnak e~y re
mek Pieta-szobrot csináltatott. A szobor hatal
mas mt'•r·etl' kiiliinleges elhelyezést igényel. 
.\z a mP!!oldúH látszott legmegl'eleWbbnck. 
hogy azt a részt. ahol a Betlehem és a Szent 
~ir· szokott lt.>nni. kápolnává alakítjuk át {•s 
itt lrL•IyPzziik el. új oltáron a Pictát Az oltár· 
ml'gtpr·wz<·s(>r·e Wülder· (i~·ula e~yetemi tanár·t. 
a Szent Bertalan-templom míívészeti tanács
adójút k(•r·tiik l'el. aki mult év szeptemhert'•
hl'n lllL'g is j{'IPnt tiyiingyiisiin és elvégezt(' 
a szii kst'!!l'S rn(•r·(•seket. sajnos a halál. me J~· 
c'it Pll'ilgadta küziiiiink, me~hiúsftotta ezt a 
szúnd(•kot. Most a tervet ~tárton Lajos t'estií
míi,·(•szr·{' híztuk. ki azt el is készitettl' (•s 
ütadta nekünk. Miutún a város. mint a tl'm
plom kt>gyur·a megadta hozzájárulásüt a terv 
kh·ite!Pzt•s(•lrl'z. az ür·ajünlatok bet•rkezte utün 
azt t::r·sp k l'úpc'tszto l' lill kir oz l'ogj uk l' l' ltl'I'jt•szten i. 
az l'~ylr:'tzkiizst.'•gi kt"•pvisL•Iiitestiilet hutúr·oza-

GYÖNGYÖSI 

IPAROSOK ~s GAZDÁK 
HITELSZ ÖVETKEZETE 
\ll:"\ l .\Z l 11::-'Z. 1\I.IZI'. IIITI·:L~z~·,\.ETI\EZET 'L\Ii.J.~ 

(i y l) " (i \'l J~ l·, :-.; 

Beté teke t KUic.UnUket 
1r1;'1! t'L.'"-'' Jlt'ltl{l .• t,··,l 11\::\1\lill{l·,. uliiuyci!l r .. Jt.mull!'tt 
elfogad. l'll~T.\I'~EI\K. lolyó•lf. 
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tával együtt s a Fi)pásztor· jóváhagyása után 
kiadjuk kivitelezésre. Ez bizony legalább egy 
hónapot fog igénybe venni s tekintve, hogy 
nem csekély munkáról van szó, alig remél
jük, hogy karácsony eliitt készen lesz. A 
ter·v szerint a Pieta-szobor hátratolható és 
helyébe karácsonykor a Betlehem. nagypén
teken és nagyszombaton pedig a LcgnH'+ 
tóságosahh Oltár·iszentség kerül. Az oltár· 
alján üvegfalú koporsóban l'og nyugodni. az 
ugyancsak művészi famgású keményfáhúl 
készült, Krisztus test. A terv kivitelezéséhez 
nagy összeggel járul hozzá az Oltárcgylct. 
tulnyom6részt azonban az egyházközségi ado
búl fogjuk fedezni. Az oltár· r·etHihentartá
sát és díszítését a felsüvárosi Szt>plíítelen 
Tár·sulat fogja ellátni, amelynek jüviiben t.'Z 
lesz a1. állandó oltára. 

Az oltárképek renoválásür·a a gyiingyiis
l'elsiívárosi Szent Kereszt. Szent Tamás, Szíiz 
Múria, Szeplíítelen, Acs és Kiímives. továbhít 
a Szahú Társulat egyenként 2t.t·2B P-t, a Hú
zsal'íízér Túrsulat ;)O·- P-t. az Oltür·egylct 
tfi.J·:!B P-t; összesen tilOO·- P-t adományoztak. 
jelt>lil annak. hogy u Társulatuinkban nt.•m
esak a vallásos ér·zés változatlan, hanem a 
míívészi <"rtékek tevé ken y nwgbeesiil(•se is. 

Bozsik GyUrgy, aki a pléhúnia len•lcit 
Iumita ki "civilkorában", f(•Jeserélte a postás
táskát a katonai hátizsákkal. Az OI'OSZ rr·ontt·úl 
kiildte jókívúnságait az itthonmamdottaknak. 
Kivánjuk neki. hogy mihamm·ahh. holdog hé
kevilágban. sok ür·iimet hozhasson nekiink 
l'cketc postástáskájáhan. 

Sankovlcs Ferenc ugyancsak az ot·osz 
frontrút küldi levelét. .. Egyetlen l'riíss(•gem
nek tartom rózsafüzéremct és kiesíny táhmi 
imakiinyvcmet. voltam nem egyszer· (•Jet és 
halál köziitt. de mindig úgy ér·cztem. ahol 
legnagyobb a veszély. ott áll Isten legküzp
Jphh hozzúm. Bízom abban. hog~· tal<in m•m
sok;im ílji'H ott t(•t·dpJJtptck fpJps(•gl'lllllll'l (•s 
kis l'salüdommal l't'ítt.•mplolltllnk oltúl'a t•s a 
Szíízun~·u szolmt elútt." EngPdje a j t'• lsten. 
ltof.!Y igy legyen ! 

NEMZETI 
HITELINTÉZET 

RtSZV~NYTÁRSASÁO 
t i,v• •ng,,·, '"• llanisz- t{· r l 

B<•tt'>tl'lll't p !fogad. ).;"\,·,,'""kl'! ltoly•>slt 

Elkészült a Szentkorona-h<í.z Yreskó.ia. 
A k(•p közepén a Szent Koi'Ona gyiingyüsi 
tar·túzkodúsa van megiir·iikítve. A kt•p relsií
rész(•n a Boldogsúgos Szííz. :\lagyar·or·szág· 
Pati'Onúja van. a megnyílt (~ghííl jiivíí sugu
mk a Szent Kot·onüt tartalmazú lúdút vilá
gítják llll'g. mct~· mctlett egykoru iiltüzethen 
lévíí f(•t·liak húdolnak a Szent Korona clútt. 
A kt•p ki iz(· p sli t·{• sz(• n l stp n ht•n boldogult dr. 
Szmr·cesúnyi Lajos (•t·sek lll'llllk lútható, amint 
heír·ja nevl-t a Szentkomnaház amnykünyvélJc. 
mellette úll Tiíriik Kálmún. n(•htti JH'épost
pléhúnosunk. az idtíhell egt·i kanonok. A kép 
harmHdik r(•sz(•n \·;mnak megiíriikitn• azok, 
akiknPk a Szl•Jitkorona-húz megvt'·teléhell leg
nagyobb (•niPmeik \·annak: Bozsik Pál egy
kori (•s :\[onostor·~· :\dor·jún jPit.•nlegi pt·épost
plt•húnosok, tiulm Púl kegyest·cndi atya és 
Pajkos Lajos hankigazgatú, a Szentkorona
húznak mt.·~v(•tpJp úta gondnoka. Az értékes 
lh•skú :\l;if·ton Lajos. a kivúlú t't~sttíművész 

munkúja. 
..\t)Ostoli munk<it n~,.;eztek a gyön

gyiisi l'erenel•s .. 1\isharlltok" a hosszú kény
szer·vakúciúhall. c·nm·pPk (•s vasúmapok dél
utúnjain iissze~siijtiitt(•k a g~·üng,yiisi elemista 
kisdiákokat a Kulttll·húz nugytermt>hcn és 
húhszinhúzi <'lliadúsokkal szúmkoztatták a 
hatalmas tl'l'llll't rnegtiiltti apt·t·J L'mherkók kii
ziil!st•~·N .. \z ing.n•m•s habaszinhúz helt'•púje
!.!~·(·t a d(•lp]otti .. hl'<'siiiPtes szentmisehallga
tú:..;sal" leh<•tptt llll'gszt.•r·pzni. :\linden szent
misl' utrí11 kiir·iil\'l'tt(•k a templomból kitóduló 
!.!.\'l'J'IIll'kt•k a .. TiszteiPndlí Bácsika t." akik a 
jl'!,!Sl'kl't osztott<'tk. ~\ :\lútyüs kir·ály juhásza, 
P(•tt.•t· Apú ang~·alkúi. Piroska. meg a farkas. 
Bodr·i (•s t 'il'i. Papr·ika .Jan esi meg Panni ncm
esak szúl'ilkoztattúk, <il' nPvelgették is az is
kolúkhúl kin•kedt kiesi szinhúzlútogatúkat. ls
ten ·;'tlllúsa tl•rm(•kt.•nyitsl' meg a .. Tisztelend() 
:-izin(•szek" sú•p magwt(•sd! 

(ilmmizi~ta Húk ~~·omlálgattük kapál
~·att(tk ki ;t llldt•n•:..; dudütt a :-izPnt Er·zsélH•t
tt•tnplt•lll kiiriil. .\ tH•wgazdasügi kiizépisko
lúsok. akik a park i(•tt•sitl•s(•rt.• (•s !,!ondozúsúra 
iit·iikkl'l vúllalkoztak. mindezidt.•ig azér·t nem 
tudtük tet·\·iikPt me!,!valúsitani, mivl'l a csök
kl'lltl'tt ldszúmú nyúr·i dolgozú csoportot igl'n 
ig(·n~·lll' Vl'ltl' az iskola tangazdasúgúnak sok 
munkút igt'·n~·Jii kezelt'Sl' (•s gondozúsa. ,\ 
vút·os tút·sadalma mindl•nest.•ti·e (•J(•nk (•rdek
ltidt'•ssl·l munkújuk t.•lé. 

Fizessen elő Tudósítónkra! 



8 GYöSGYOSI KATOLIKl'S 1TDóSITó 

Beszélö kövek. Csodálatos az a nll'leg 
szeretet. amely eltölti a gyöngyösi ember 
szivét, ha templomát látja. megilleWdve veszi 
le kalapját, ha eWtte elhalad. Meghatódott
ságtól elfátyolosodik szeme. ha róla beszél. 
Miért ? Talán maga sem tudja. csak érzi. hogy 
ezek a kövek, melyek a templomot alkotják 
élnek. és bennük él ennek a városnak l'gész 
évezredes történelme. Frontról iró katonítink. 
ha felkeresnek egyszerii, keresetlen, szivb<H 
jövő soraikkal. sohasem fetejtik el megemli
teni az öreg templomot. melyben keresztel
ték. eskették üket. apáikat, összes iíseiket. 
Szeretik mindnyájan templomaikat azzal az 
ösztönös szeretettel. mellyel a kisgyerml'k 
ragaszkodik édesanyjáhf)z. Megható ez a gyer
meki szeretet, de mennyire felemeliíbb, fel
nőtt ember öntudatos ragaszkodása az li jú 
édesanyjához, hiszen ez már nem öszWnszPrií 
fellángolás, hanem tudatos érzelen1. Tudja. 
hogy mit köszönhet annak az édesanyának. 
aki bölcsüjéWI sirjáig ott virraszt felette. an
nak az édesanyának, aki csak azért van. 
hogy üt szeresse. róla gondoskodjék. Sos. ezt 
a tudatos szeretet akarja belénk oltani de
zséri BACH(> LASZLÖ nyugalmazott alezt·e
des. városunk sziilötte. új könyvt:•vel : .. A 
gyöngyösi templomok történeté"-vel. ~limlen 
sorában ott ég a hivatásos történetír·{) t'iszin
tesége mellett a városáért. katolikus vallüsá
ért lelkesedíí gyüngyösi ember lelke. Kön~·,·t:·
hen sorban szólalnak meg, a nag~·templom. a 
ferences templom. a Szent l'rbán. Szent Er
zsébet. Szent János, Kálvária és a Whbi gyiin
g~·ösi templom eddig sokak számát·a ni•ma 
kövei. Végig kisérjük az ilsszcs templomokat 
az alapkiHetételWI a mai napig. megjelennek 
szemünk eléitt az iísök mély valhisossúgtúl 
égü alakjai. felrémienek a tatát·. Wt·ük Jmsz
tító hordák. a vallásháborúk mozgalmas nap.iai. 
de nlinden áhítat. vag~· pusztulás közcpl'tte 
rendíthetetlenül áll a g~·iing~·üsi emhcr tl'lll
plomépítií és fpnntar·tú ercjl'. Emhl'l"l'k. há
zak n~·omtalanul tümwk l'l a szlizadok folya
mán, de mindcn viszontagságut átélm•k. min
den pusztulásbúl újra kiemelkednek a tem
plomtornyok. Megemlékszik a kiinyv a gyiin
gyösi görög keleti és református l'k)(•zl'ilik 
történetéről is, részben a katolikus tcmplo-

Yielütt hlitorl \":Ísárol. kt'I'I'Sse ft•! ga;o:dagou ft·! ~z··n·lt 
raktárarnat! 'l'l•rnelkl•7.t'>si \'álla la tom rniudt•u i![(• u y t kit•II•I{J!. 

S~nóllng László 
_.ztalo.-JDe•ter botorraktára é• 
feiDetk.ezé•l v611alata. Kossuth-11. :!:! sz. 

mokról h·ott t'Pszben. részben pedig e két 
templom Wrténetét tlit·gyalú küliin fejezetben. 
A kiiny\'et szümos ·miímclléklct (>s cg-~·km·i 

kép dísziti. ~linden g-~·iing~·iisi polgát·nak. 
kit u gyiing~·iisi tt.•mplomok tiirtl•ncte t:•rdckcl 
(már pedig mel~·iket nem érdekli?) legmele
gebben a.iünljuk megvétl•h·e. A kiinyv l'liíítl
lítási áron alul. 10 P tít·han kct•iil l'orgalomha, 
kapható a l'l'ls•'ív;irosi plébánia hivatalban: /J. Z. 

Richter .Jánosné a SzPnt Bertalan-tem
plom Fájdalmas Sziízan~·a olhit•ára két eziist 
gyer·tyatartót a.iündékozott. ..\ Sziízan~·a vegye 
kedvesen ajündéklit és ,·ezí•t'l'J.ie haza miha
marább épségben hal'(~tércn kiizdii l'iát! 

A Mária Tanoda elemi népiskolájában 
és onídú.iáhan. toníhhü a Fejét'\'lÍ.r~·n(• int(•
zet elemi népiskolújliban a IIPimtások szep
tember hú 1---7 -il! vannak . .\lindk(•t il'koláha 
a nít·os hüt·mel\' r·észét·iíl lelll't heit·atkozni. :\ 
tant:•vn~·itú istentisztelet szeptembl•r hó 111-i•n 
S órakm· lesz a felsií és alsúvüt·osi plebúnia
templomokban. 

SZERKESZTÜI ÜZENETEK: 
ll. ~. Az u tt'n~·. hog-y az illt•hi mt•gjt•lt•nt a 

plt'•húnia hivatalhun t'•s kt'•t tanti eliitt kijt•ll'ntt•ttt•, hogy 
kilt'•p u kutulikus l'g-yhúzt,úl. múr kimertti a hithaJ,:~·ú". 
hüntettí•t. A hithaJ,!'yúst az Egyhúz uz Apostoli :o;zent
szt'•krwk renntartott kikiiziisitt'•sst•l !Htjtja. A nwgjt•lt-nt 
tanúk, llllll'nnyihl•n katolikusok \'oltak, ([l'ltt'•n•. hoJ.!y 
tudták. IHIJ.!~· rl'it'·rt hivtu az illchi lllllJCIÍ\'al ükl•tJ. mint 
huntúrl<ak ug~·atu·suk súlyosun n:•tkl•ztek. 

'l'lírNtllatl. Az t•gyhúzmt•gyt'•nkht•n t'·rn:·nyhl•n 
le\'li 1!14:.!. t'\'i Zl<inati Wrn:·n~·ek sZl'rint: .. !"'j kl'rt'ISZ
tt•kre Inidug-búl kl·sziilt 1\risztus-h•st lll'lll alkulmaz
hatú." tZs. T. ;.J. ~.) 

1-'1&'-' •Iti. ~l ug-unk is litpusztuljuk a kultur szin
\'onal úllarulú l'llll'lkl•dt•sd. 1\iirnyl•kiinkiin uz utúhhi 
húr·om t'\' alatt IJ;irom tij t·,.apszl•k nyilt ltll'J.l'. Bizo
nyáru az l'lllt'lkedii idt•g-t•nl·or~ralom kit•h'•~ritt'•st'·rc ... 

.JI-ZIIN Sz h t• 'l'hiZit•l4i. l iondul hatja. hug~· lll' lll 
rujtunk llltllt, ho:,.:y a \"lll'OS rt•laj;inlitsu .)t'•zti!O Szt•nt 
Szi\'t:'nl'k mai napig Sl'lll ntlú!Oulhatutt mt•g. 1\ethin 
állt a n'tsúr. Hl·sziinkrúl llll'gtl'ltiik. amit ll•lll'ttiink. 

lladltilHtnlllt. l'oiJ,!';iri t•inu··n· jitrú Tudúsitúj;tt 
~"Zl\"l',.l'll kiildJ tik ut;ina 1-.atonai dlltt··n·. ha a l'irrll't 
kiizli \l'lunk. 1-::.:~"ZI'I"IIhh azonha11. ha IH•I.Zittartozoi 
kiildik utútliHt. I!!Y ll'J,!'Hiúhl• ok is l'lol\"a!Shatjak 
lauunkllL 

Tóth Béla 
va•kere•kedé•e 

Gyöngyö•. Ko••uth LoJo•-utco 

.\h laka ,J linus ,.,.. h·n·m· kiin~·\·n~·onulájltnuk 
nyomtatú,..H. l iyiing-yii" 

h•lt•los kimlú: ~lolltl!.;tur~- .\dorJ<Íil. 
SzeJ·kesztú~S(•g t'•s kiudúhi\'alal : St.cnt Bertalan-u. b. 
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