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Mit akar ez a szürke 
kis értesítő ?

Kopogtat az ajtókon; minden 
ajtón ; szegények és gazdagok, 
katholikusok s nem katholikusok, 
hívók és nem hívók ajtaján, azért 
hogy elrebeghesse a hála szavát 
az intézetnek nyújtott támoga
tásért. Hónapról-hónapra beszá
mol az Intézet falai közt végbe
ment eseményekről, ismertetve 
az Intézet életét, céljait, terveit, 
szükségleteit. Alázatos módra 
olykor kérni is fog. Most is kér 
valamit : azt hogy ne dobd el 
ezt a lapot, hanem olvasd végig 
türelmesen, azután add tovább. 
Küldd be a címedet, küldj más 
címeket is, azonban ne csak a 
gazdagokat keresd, hanem első
sorban az áldozatkészeket.

Visszapillantás.
Mielőtt útjára bocsájtanók szerény 

lapunkat, kötelességünknek tartjuk 
rövid visszapillantást szentelni azon 
nemesszivü emberek áldott emléké
nek, akik az intézetet szívük jóságától 
előteremtették, ill. azoknak, akik fenn
maradását biztosították, és jelen ren
deltetésének átadták.

Néhai gróf Károlyi Sándorné, szül. 
Kornis Klára grófnő nevéről nevezik 

az intézetet Clarisseumnak, magyarul 
Klára-otthonnak, mert ö volt az aki 
Ybl Miklós műépítész tervei szerint 
még 1882-ben megkezdte építeni a 
díszes kápolnát és az intézetet sze
gény elhagyatott gyermekek megmen
tésére, módot nyújtva nekik jövőjük 
biztosítására azáltal, hogy az intézet 
keretében kiképzést nyerhettek a 
kertészetben, a földmívelésben s 
egyes mezögazdasagi iparágakban. 
Húsz évig osztotta így áldásait a ne
mes grófnő alapítása, s ekkor leány
nevelő intézetté alakult át, s mint 
ilyen kb. 10 évig állott fenn ; a háború 
kitörésekor kórházi s más katonai 
célokra foglalták le az épületeket, 
amelyek később, a kommunista rém
uralom és román megszállás folytán 
rendkívül sokat szenvedtek, minden
ből kifosztva.

A szeretetnek ezen egykor meleg 
otthonát azonban az isteni Gondvise
lés megmentette az enyészettől. 1923 
végén a Kath. Patronage részéről 
Albrecht királyi herceg Őfensége 
és Dr. Mészáros János prel. kanonok 
Öméltósága kikérték a telep örökös 
tulajdonosaitól, a fóti gr. Károlyi csa
ládtól gyermeknevelési célokra, s 
ugyanakkor a Szalézi Társaságot kér
ték fel az intézet vezetésére és a 
gyermekek nevelésére.

így került a Clarisseum Don Bosco 
fiainak a kezébe, ami már az alapító 
gróf Károlyi Sándornak is forró kí
vánsága volt. Dr. Vass József népjó
léti miniszter úrnak köszönhető, hogy 
megértő jó szívével előmozdította a 
tatarozási munkálatokat. Végül Dr. 
Schwarcz Gusztáv pápai praelátus, 
apát-plebános úr előtt is meg kel 
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lengetnünk az elismerés zászlaját, 
hogy szívesen fogadta a szegény Sza- 
léziakat és anyagi és erkölcsi támo
gatásával megtörte előttük a rögöt.

Mi is most 
a Clarisseum ?

Fiúnevelő otthon 1 Több mint százra 
rúg fel már azon szegény, elhagyatott, 
többnyire árva gyermekek száma, akik 
a Clarisseumban kapnak szállást, ru
házatot, táplálkozást, tanulási alkal
mat és meleg családias nevelést. A 
gyermekek részben még iskolába jár
nak, részben más műhelyekbe, mint 
mesterinasok. Mind a két csoporttal 
szemben azonban az Intézetnek első 
és legfőbb célja a gyermekek meg
mentése az erkölcsi romlástól, ill. jó 
irányba való nevelésük.

Ha netalán azt hinné valaki, hogy 
javítóintézet a Clarisseum, s van dolga 
a korbácsnak, sudribunkónak, zárká
nak ; ki kell jelentenünk, hogy a 
Clarisseum csak nevelő intézet, és ha 
rá is szorulnak a gyermekek olykor 
egy kis desciplinára, hát az nem a 
fennt nevezett kemény eszközökkel 
történik. Az Intézetben nem a repres- 
sio, a megtorlás rendszere járja, ha
nem a prevenció a megelőző módszer, 
mely az összes nevelési szisztémák 
között a legészszerübb s leghatáso
sabb. Don aosco rendszerének szokták 
nevezni, nem mintha D. Bosco, a sze
gény gyermekek apostola találta volna 
ki, hisz' alapjai a szeretet evangé
liumában gyökereznek, hanem azért, 
mert ő alkalmazta azt a legszélesebb 
skálán. Erre alapította világra szóló 
művét. Nem ütlegekkel, hanem éber 
felügyelettel, nyájas bánásmóddal, val
lásossággal törekszünk a gyermekek 
fogékony szívére hatni.

Jó-jó I De hát a kenyeret honnan 
veszi az Intézet ? Ez a súlyos kérdés 
nagyon sok családot tart állandóan 
aggodalomban manapság. Ebből a 
szempontból azonban az Intézet bi
zalommal tekint a jövőbe. Netn mintha 

vagonszámra állna rendelkezésére az 
élelem, hanem mivel szilárd az isteni 
Gondviselésbe s a’ jó emberek könyö
rületes szeretetébe vetett hite. Mi 
Atyánk!... add meg nekünk a min
dennapi kenyerünket ! Mindennap hit
tel mondják gyermekeink az Úr imád
ságát, és az Úr nem késik meghall
gatni apró szolgáinak könyörgését.

A magyar kormány ugyan hozzá 
járul a gyermekek egy részének el
tartásához, a legtöbb gyermek azon
ban a Gondviselés számlájára fogyaszt, 
a jószívű emberek adományaiból él. 
Jó az Isten: ahová csicsergő madár
kákat küld, oda eledelt is szór el, a 
nyulacskáknak bokrocskát ad : alkal
matos időben betölt minden élőt ál
dásaival.

Elért eredmények.
Kegyes jótevőink támogatásával 

már is több szép eredményről szá
molhatunk be. Mindenek előtt a ká
polna nyitva s az Ür oltára áll. Isten
tiszteletben s az ige hirdetésében ál
landóan részesül a vidám gyermek
sereg és a környék buzgó lakói is. 
Ezek a drága lelkek magukénak sze
retik nevezni a kápolnát s méltán, 
mert nemcsak látogatják, hanem ál
dozatos lelkűk adományaival, egymás
sal szinte vetekedve ékesítik, gazda
gítják.

Vigasztaló eredmény továbbá, hogy 
növendékeink száma máris meghaladta 
a százat. Itt azonban nemcsak szám
beli gyarapodásról beszélünk, hanem 
arról az örvendetes lendületről, mely 
a gyermekek vallási életében és szel
lemi fejlődésében tapasztalható. Ha 
most még hozzávesszük azt a 200— 
300 fiúcskát, akik vasár- és ünnep- 
naponkint az ikerváros minden részé
ből csapatostul sietnek a Clarisseum 
falai közé, hogy tiszta szórakozáshoz 
jussanak és szent vidámságban szol
gálhassanak az Úrnak, akkor igazán 
hálát adhatunk Istennek! A Claris- 
seumot b. e. alapítói a gyermekeknek 
szánták, s mi Don Bosco fiai sem ke
resünk mást Rákos ősi földjén mint 
lelkeket, különösen gyermeki lelkeket. 
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Munkánkat a hit és művelődés nevé
ben indítottuk meg, s ép azért szá
mítunk mindazoknak megértő közre
működésére, akiknek szent ez a két 
eszmény.

Tervek.
Lelkeket keresünk, jót akarunk 

tenni, különösen a gyermekeknek. 
Mindent a gyermekeknek, az árva 
magyar gyermekeknek I s minél több
nek, mert sokan vannak, nagyon so
kan I Hamarosan meg kell kettőznünk 
a férőhelyek számát : nagyon sokan 
kopogtatnak s fölvételért esedeznek. 
Sajnos ! vérző szívvel vissza kell uta
sítanunk a nyomorba, a romlásba. 
Nincsenek szobák, nincs ágynemű, 
nincsenek iskola padok. Nincs egy 
szerényen berendezett betegszoba. 
Inasgyerekeinket kénytelenek vagyunk 
kiküldeni, sokszor igen messze. Házi 
műhelyeket kell felállítani, hogy iparos 
növendékeinket megmentsük az utca 
porától! Cipész, szabó, asztalos mű
helyeket. Egy nyomda üzemet már 
szereztünk, azonban az üzem végleges 
megindítása nagy anyagi nehézségekbe 
ütközik. A gyermekeknek egy kis 
vidámításra van szükségük. Egy jó 
rezes banda igen alkalmas volna 
pedagógiai szempontból is. Aztán 
nincs olyan nagy termünk, amely ké
pes volna a gyermekek százait be
fogadni. Építeni kellene egy csinos 
gyermek-operát vetítögépes és szini- 
elöadásokra ! A gyermekeknek is van 
manapság kultúr kívánságuk : elégítsük 
ki hát lelkűk javára 1 A legszentebb 
ügy I

De tervekből elég lesz ! Megvaló
sításukhoz kérjük a Mindenható ál
dását és a jó szívek támogatását.

Biztosítjuk még egyszer és még 
százszor, összes munkatársainkat 
és jótevőinket, hogy végtelenül 
hálásak vagyunk jóakaratuk és 
szeretetükért. Mindennap imádko
zunk gyermekeinkkel együtt jó
tevőink és munkatársaink jámbor 
szándékára és kedves halottaik

Aki lapunkat olvasni s 
Intézetünket erkölcsi vagy 
anyagi támogatásával kitün
tetni óhajtja, jelentse be nevét 
és címét az intézet igazgató
ságának vagy a kápolna sek
restyéjében.

PISTÁNAK
MBZITLÁBOS MUNKATÁRSUNKNAK

ÁLLANDÓ ROVATA
Kedves Néniként és Bácsikám!
Mindenek előtt kezeit csókolom és 

köszönöm, hogy . . . hogy engem ide 
hoztak, mert itt jó dolgom van. Csak 
akkor volt ilyen jó dolgom, mikor 
édes szüleim házánál voltam. Itt so
kan vagyunk már alig férünk bele a 
nappali szobába, az ebédlőben még 
van hely sok. És mindig levest eszünk 
reggel, este meg délbe főzeléket is 
kapunk, csütörtökön és vasárnapon 
húst is kapunk meg buktát. Az udvarba 
játszunk sast, meg zászlóst. És go
lyózunk, már sok golyót nyertem, 
múltkor is nyertem a tisztelendő úr
tól egy nagy üveggolyót. Most dol
gozunk mert harangszentelés lesz, és 
jön a püspök úr, meg az olasz grófné 
és a harangmamát Annanéninek hív
ják. És most egyenesítjük az utakat, 
hogy be tudják hozni a harangokat 
és a parkban a füvet körülkerítjük. 
Most már a Buci kecske sem fog 
odamenni legelni. Meg kis malacokat 
is küldött a Valner bácsi, aki mindig 
kenyeret süt nekünk, meg kis csirkék 
is vannak és mi nem dobáljuk el a 
kenyérmorzsát mert a tisztelendő úr 
is azt mondta, hogy nem szabad el 
elszórni a morzsát. És mi is fogunk 
harangozni, mert három harang lesz. 
És az igazgató úr azt mondta, hogy 
oltár is lesz még egy a Segítő Szűz 
Mária tiszteletére és, fejére aranyko
ronát fognak tenni. És Pestről jönnek 
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a gyerekek trombitálni. De nekünk 
is lesz majd trombitánk és aztán mi 
megyünk Pestre trombitálni. És ugye 
kedves Bácsikám és Nénikém is eljön 
az ünnepre. Tessék hozni fogport és 
és fogkefét mert már elfogyott. De 
süteményt ne tessék hozni, mert a 
Margit-mamák husvétkor is hoztak 
sok süteményt.

Kezüket csókolom szeretett öcsi
kéjük

Pista 
kralisseumi növendék.

Még csak azt akartam mondani, 
hogy most már nem rongyos a ruhám, 
mert a Margit-mamák mindig meg
varrják csütörtökön és ilyen nagy 
érem van a mellükön, mikor hozzánk 
jönnek.

A hála szava.
Ez a mi lapunk jelszava I Hálát 

adni Istennek és a jóakaratú embe
reknek. Igaz, hogy kedves gyerme
keink imáiban naponta többször is 
megcsendül a hála imádsága a jótevők 
szándéka szerint, nem csak azért, 
mert gyakran buzdítjuk őket ezen 
kötelességükre, hanem inkább azért, 
mert szívükből fakad a hála szava. 
Szegény de nemes lelkű gyermekek 
lakják az intézetet, s tudják, hogy 
mennyivel tartoznak az isteni Gond
viselés után melegszívű jótevőiknek. 
Az ö nevükben mondjuk el tehát, 
hogy a jóságos Isten legyen bőséges 
jutalma mindazoknak, akik kezdettől 
fogva észrevették nyomorúságunkat 
és segítségünkre siettek pénzbeli vagy 
természetbeli adományaikkal. Sok vol
na elsorolni mind azokat, akik segítsé
günkre jöttek. Mi hálás szívvel gon
dolunk mindannyiukra, mert kedves 
nekünk a szegény asszony két fillére 
és gazdag talentuma, mert mind a 
kettő mellett ott látjuk az adakozók 
nemesen érző szívét.

Különös hálánkat kell azonban 
nyilvánítanunk istvántelki, rákospalotai, 

újpesti és megyeri munkatársnőink 
előtt, akik valóságos anyai szeretettel 
karolták fel gyermekeink ügyét. Gon
doskodásuk még a rongyos ruhákra 
is kiterjedt. Csütörtönkint eljárogatnak, 
s türelmes szép munkájukkal meg
menteni iparkodnak az enyészettől 
foszladozó gúnyáinkat. Annyi áldás 
szálljon rájuk, ahány öltést csak 
tesznek.

Nem szabad elfelejtenünk a nóg- 
rádpataki és dejtári derék munkatárs
nőinket, akik húsvét alkalmával 3 
zsák lisztet, egy zsák babot, egy fél
zsákra való jó falusi füstölt húst s 
valami 300 tojást gyűjtöttek össze 
kitűnő lelkipásztoruk Ft. Horváth 
Rezső esperes plébános úr buzdítására. 
A jó asszonyok hallva, hogy szegény 
gyermekeink csak zizegő szalmán 
pihentetik fejüket, igen megilletődtek 
s elhatározták, hogy tollvánkosokat 
fognak gyűjteni! Édes legyen mindig 
az álmuk !

Lauer Miklósáé önagysága, újpesti 
sütőmester neje hetenként 10 kg. 
kenyeret adományoz. A Jóságos Isten, 
áldja meg érte őt és egész családját!

Aki az ifjúságot gyámolítja, annak 
biztosítja Isten az áldását és Segítő Szűz 
Mária a védelmet életében és halálában. 

(Tiszteletrem. Don Bosco.)

Tudja Ön
mire képes

a gyermek?

■

■■■I
■
■■
■I■■ s
■
I

Nézze meg a szaléziak vezetése alatt 
álló CLARISSEUM fiúnevelő inté
zetben a rákospalota-újpesti, DON 
BOSCO gárdacsapat KIÁLLÍTÁSÁT.

Ünnepélyes megnyitás:
május 31-én pünk. vasárnap 

délután 5 órakor.
A kiállítás nyitva junius havában vasár- 
és ünnepnapokon egész napon át. 
Hétköznapokon délután 2-től 5-ig. 
A megvett tárgyak csak a kiállítás után vihetők el. 
A tiszta jövedelmet részben a szalézi missiókra 

részben pedig a gárda zászlajára fo.dítjuk.
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