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Húsvéti öröm 
 
 
 

„A föltámadt Jézus ujjongó öröme volt az ő húsvéti imája: 
kiáltása a győzelmes harcos kiáltása volt: „Miért agyarkod-
nak a népek” - kérdi a zsoltárossal - „a mennyekben lakó 
kineveti őket… én pedig királlyá rendeltettem”. Vígad, „mint 
kik vígadnak aratáskor”. Ez az ő ünnepe, örvend, „mint 
örvendenek a győzedelmesek a nyert zsákmánynak”. Há-
rom nap előtt szívébe szorult az Olajfák kertjében a halálos 
szomorúság, ma végigárad rajta az öröm; az öröm, mint 
dicsőség, mellyel az „excelsa” felé tartott s megközelíthe-
tetlenül magasra feljutott; az öröm, mint boldogság, az első 
megdicsőült ember boldogsága! 

De szívével, érzésével köztünk maradt s el nem felejtett. Ez 
az öröm folyton a földre emlékezteti, érdeklődése élénk s 
meleg, s ezzel a lelkülettel van az Oltáriszentségben. Ne 
képzeljük lelkületét fáradtnak s gyöngének; mindig a meg-
dicsőülés temperamentuma él benne. Az örök gondolatok-
ból merítünk mi is erőt. Ne zaklassuk föl magunkat hiába-
valóan; a buzgalom néha elkínozza magát; abban is meg-

nyugvás kell; sikertelenség ne borítsa el az Isten győzelmei-
nek perspektíváit. 

Íly tiszta, dicsőséges öröm lakik a földön; örömeink fájdal-
makkal vegyesek; de az nem baj, sőt előny, mert az öröm itt 
gyakran felületessé tesz, míg ellenben a fájdalom kimélyíti a 
lélek érzelmeit. Hát mélyítse, de ne fonnyassza; tisztítsa, de 
ne apassza. Szolgáljon a fájdalom arra, hogy észre térítsen, 
megjavítson, fölrázzon s végre is, hogy mindezek által job-
ban, mélyebben tudjunk örvendezni. 

 

Krisztus a föltámadás és az élet 

 

„Én vagyok a föltámadás és az élet: aki énbennem hisz, még 
ha meg is hal, élni fog” (Jn 11, 25) 

A valósággal föltámadt Krisztus a mi pál-
mánk. Ezt a pálmát nyújtaná minden hívő-
nek, s aki kézbe veszi, s erősen tartja, 
megosztja vele győzelmét: föltámad majd 
ő is. Ez a hit az örök élet vágyával 
föllázította az emberiséget, mint hogyha 
Krisztus kegyelme, e pálma leveleiről hulló harmat, tüzes eső 
alakjában hullt volna a lelkekre, s vértanúkat avatott volna. 
Minden vértanú a hitért halt meg; minden halál ezt kiáltja, ez 
őrületes, vakmerő szót: „Föltámadunk”. E hit Krisztus sírjából 
való, s nem a régi mítoszokból. A főnix madár már régen 
jelezte a halhatatlanságot, s abból halhatatlan remény nem 
kelt; költők, énekek, eszmék dacára a kultúrák egymásután 
letörtek; az élet vágya dacára, mely szenvedélyes panasz-
ként járta be a világot, a skepszis elhervasztotta a gnózist. Ó, 
szent sír, halhatatlan életet lehelsz; biztos öntudatot remé-
nyeinkbe. Az eszme nem elég. A gondolkozó az eszme mö-
gött valóságot keres; mert mire való az eszme, a kép, ha 
nem a valónak képe? Mire való, ha nem egyéb, mint érthetet-
len törekvésnek hímes virága? Mire való a halhatatlanság 
eszméje, ha azt a sír sötétsége nyeli el? Minek az örök élet 
vágya, ha koszorúi koporsókon hervadnak, s menyasszonyi 
fátyolai szemfedőkké lesznek? Mit csináltok eszméitekkel a 
halál, a mulandóság csendes, kérlelhetetlen hatalmával 
szemben? Szemfényvesztők vagytok, kik absztrakciókkal 
dolgoztok. Az ábrándos elvonás helyett nekünk valóság kell; 
nekünk az kell, hogy „föltámadott” szó szerint s nem képlete-
sen, betű szerint s nem szimbólum szerint. 
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Csak az egyéni, örök élet a valóságos halhatatlanság. Ezt 
mutatta be a föltámadt Krisztus. A test szerint való föltáma-
dás mozgatta meg a világot, az hozott tavaszt. Csak egy 
reneszánsz van: az a tavasz, melyben Krisztus pálmája leng! 
Fogjuk meg a pálmát… Vigyázzunk, hogy el ne hervadjon 
hideg kézben, száraz szívben, sötét környezetben; el ne her-
vadjon kételytől, közönytől, világiasságtól! Hadd a holtakat 
temetni halottaikat! Gyerünk, „palma in manibus!” 

„Alleluja” 
Öröm kell a szívekbe, melyekben a Szentlélek lakik! Öröm 
kell a keresztet viselő lelkekbe, öröm a bánatos és sebzett 
lelkekbe, öröm a küszködő s harcot vívó lelkekbe; ahol Isten 
van, ott öröm is legyen. És pedig azért legyen, mert az öröm 
erő, s a lehangoltság gyöngeség. Örülni annyi, mint az élet 
erejét érezni, - szomorkodni annyi, 
mint gyöngülni. Azért az öröm sokszor 
gyógyít, - a bánat pedig beteggé 
tesz; - az élet- kedvvel s örömmel jár 
karöltve, a halál bánattal és gyásszal. 
Minden, ami jó nekünk, ami növel és 
gazdagít, egy- szersmind örvendez-
tet; minden, ami üresít s szegényít, az 
szomorít! Nincs erényem (erőm), ha 
nincs örömöm. Legtöbb erő a lelki élethez kell, mely kicsiben 
való hűség s a reggeltől estig való apró szolgálatok láncolata. 
Itt nem szerepel a nyilvánosság ingere, nincsenek meg az 
ünnepélyes gyűlések villanyozó hatásai, sőt gyakran meg kell 
küzdenünk a szokás unalmával is; azért tehát örömökre szo-
rulunk, melyeket a Szentlélek ad nekünk. 

Azért kell öröm, mert ez képesít az emberekkel való legjobb 
bánásmódra. Ha lehangoltak vagyunk, nehezen viseljük el 
embertársainkat s letűnik homlokunkról és arcunkról az a jó 
lélek, mely beleegyedik érzelmeinkbe, szavainkba és hangu-
latunkba. A legnagyobb terhet testvérkéz rakja az ember 
vállaira. Ha jókedvűek vagyunk, nem vesszük föl a nehézsé-
geket; de jaj nekünk s másoknak, ha rosszkedv bánt. Kiállha-
tatlan akkor nekünk a világ, s mindenkiben ellenséget látunk. 
Jókedv jó orvosság; semmi sem jön rosszkor a jókedvnek. 
Semmi sem lepi meg s hozza ki sodrából. Nem zsémbes, 
nem baltaszemű, az embereket jó oldalukról nézi; mindenki-
ről kész jót gondolni; nem ütődik, nem akad fönn, előre nem 
látott kis nehézségeket jól fogad. Lelke nem a búbánat völ-
gye, melybe beleavasodott a panasz; ahol ecetfák és keserű 
lapu, varjútövis és bogáncs díszelegnek, s savanyú a levegő 
is. Azért kell öröm, hogy önmagunkat megtagadjuk. Mivel az 
evangélium a keresztet sürgeti, azért örömre kell minket ne-
velnie. Az öröm képesíti a lelket az önmegtagadásra; a sze-
retet hevében égő lelkek áldozatosak. Ne csodálkozzatok, 
hogy nem síró szemek, hanem  mosolygó lelkek hozzák a 
legnagyobb áldozatokat. Az öröm az áldozat forrása….” 

Prohászka Ottokár 

/Elmélkedések az evangéliumról : Nagyhét - Húsvét  
Sajtó alá rendezte Barlay Ö. Szabolcs/ 

 

 

 

 

Prohászka Ottokár 

(1858-1927) 

 

 

 

 

 

 

 

Ferenc József 1905. október 17-én nevezte ki székesfehér-
vári püspöknek. December 11-én erősítette meg döntését X. 
Piusz pápa. 1906. január 21-én foglalta el székét. Püspök-
ként is megmaradt puritán embernek. 

Kiváló hitszónok volt, akinek nevét még évtizedek múltán is 
csak suttogva lehetett kiejteni, mert a kommunista diktatúra 
és képviselői máig egyik legnagyobb ellenségüknek tekintik. 
Tisztán látta, hogy a társadalmakban a harc két úr között 
zajlik: az egyik oldalon Jézus Krisztus áll, a másikon a Sátán 
hadserege sorakozik föl. 

Az Egyház megújulásáról olyan nézeteket hirdetett, melyek 
ötven év múlva a II. Vatikáni Zsinaton váltak az Egyház hiva-
talos tanításává: párbeszéd  a modern tudománnyal és 
kultúrával, a világiak fontos szerepe az apostolkodásban, 
„demokratikus” reformok az Egyházban. 

A budapesti Egyetemi templom szószékén csapta meg a 
halál szele 1927. április 1-én prédikáció közben, a következő 
napon a szomszédos Központi Papnevelő Intézetben hunyt 
el. Temetését országos gyász kísérte. 1938 óta az emlékére 
emelt székesfehérvári templomban nyugszik, ott, ahol 
Kaszap István sírja is található. 

„Elment a sas, ki az embereket a magasság felé emelte.” 

„Mécses volt, melyet az Isten értünk gyújtott.” 

 

Jelmondata: Amíg élek, remélek. 
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Az Alapítvány rendezvényeiről 

 

Alapítványunk Mikulás napi ünnepségéről 

2011. december 3-án került meg-
rendezésre a Vigyázó Sándor 
Művelődési Házban a kerület 
rászoruló gyermekei részére a 
Kaszap István Alapítvány Mikulás 
napi ünnepsége, ahol gyermekek 
adtak műsort gyermekeknek. 

Az első műsorszám a VonZArt 
Táncegyüttes: Mire vársz? c. tánca volt, szólót táncolt: 
Lettner Laura. Ezután Baran Jánosné kurátor, az esemény 
szervezője köszöntötte a megjelenteket és egyben ünnepé-
lyesen megnyitotta a rendezvényt.  

Az ezt követő balett számot Tóvári Zsuzska és Wehovszky 
Klaudia adta elő, Csillagos ég címmel.  

Ezután egy nagyon érdekes műsorszám következett: Kará-
csonyi dallamok csengettyűkön előadva a Gregor József 
Általános Iskola 7. a. osztályos tanulóinak közreműködésé-
vel, szólót énekelt: Cseh Márton és Majzik Máté, betanította 
és vezényelt Majzik Anna.  

Majd ismét a VonZArt Táncegyüttes következett Imádság c. 
műsorukkal, majd a Diadalos Dudorászók részletet adtak elő 
az árva kisfiú, Twist Olivér életéből.  

Gézengúz címmel ismét a VonZArt következett, majd Tompa 
Attiláné, az alapítvány elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, 
és pár szóban tájékoztatást tartott az alapítvány tevékenysé-
géről. 

A műsor a Porondon c. táncetűddel folytatódott, melyet Zol-
tán Eszter adott elő, majd  Solner Gergely Dávid táncproduk-
ciója következett Benkben címmel.  

Szent Miklós életéről kaptunk tájékoztatót Bodó Dani előadá-
sában, majd ismét a táncosoké volt a színpad. A VonZArt 
Virágnak virága c. műsorszámát Zoltán Anna tanította be, aki 
egyben az együttes vezetője.  

Ezután a Diadalos Dudorászók a Shrek c. film közismert be-
tétdalát, és az Isten pénze c. színpadi műből adtak elő rész-
leteket. A produkciót Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsa tanította be. 

A színvonalas és szívderítő műsort követően megérkezett a 
várva várt Mikulás, aki kedves szavak kíséretében kiosztotta 
a gyerekeknek az ajándékcsomagokat. 

Külön köszönet illeti az ünnepség szervezőjét, fellépőit és a 
műsorszámokat betanító tanárokat. Lelkes és értékes mun-
kájuk eredménye a sok csillogó gyermekszem, az elismerő 
tapsvihar, és az előadott tánc, zene, ének, próza még sokáig 
feledhetetlen élménye. 

 

Jó együtt lenni! 

Mottó: „éljetek szeretetben. A szeretetben nincs félelem.” 

(János 1.18) 

 

Alapítványunk farsangi bálja éveken keresztül a kerület szá-
mon tartott eseménye volt. Feltehetően azért, mert minden jó 
szándékú ember számára - minden megkülönböztetés nélkül 
- nyitva volt a kapu, aki szeretett volna kulturált körülmények 
között szórakozni. 

Ez a feltételrendszer ez évi  bálunkra is állt, azzal a jó érzés-
sel, hogy 20. alkalommal vártuk kedves vendégeinket. 

A szervezés során azonban kezdettől fogva éreztük, hogy 
nehezebb lesz „fedél alá hozni” hagyományosnak mondható 
rendezvényünket. Nyilván kerestük az okát és a megoldás-
hoz vezető utat. 

Az, hogy több farsangi esemény is szerveződött kerületünk-
ben ezen az estén, nem  feltétlenül magyarázat. (Bizonyos 
értelemben öröm, ha át tudunk adni haladó hagyományt!) 

Annál inkább ok és okozati összefüggést találtunk a körülöt-
tünk levő világ változása és az emberek hangulata között. 

Különösen karitatív érzelmű és szellemiségű emberek szá-
mára nehéz felhőtlen jókedvet erőltetni magunkra, ha látjuk a 
meleg étel osztására kígyózó sorokat, a hajléktalanul didergő 
embereket - annak tudatában - ,hogy az eladósodás tömeges 
katasztrófája mit hoz emberek  százezreinek még. Arról nem 
is beszélve, hogy közben „idehallik az ácsok kopácsolása”, 
akik Magyarország szégyenpadját faragják valahol kontinen-
sünk „boldogabbik” felén 

Az a körülmény meg egyenesen hajmeresztő, hogy „ácsokat” 
jó pénzért mi is exportálunk! 

Mindent egybe vetve, mi szorgalmasan és kitartóan készül-
tünk a várva-várt február 11-i estére! 

A jó szívvel, szeretettel végzett munka  végül is meghozta 
gyümölcsét! 

Miközben a fellépő fiatalok jókedvűen próbáltak a színpadon, 
a Vigyázó Sándor Művelődési Ház ajtaján jöttek-jöttek a ven-
dégek. Régi és új arcok egyaránt, fiatalok is, de többségében 
az „érett” korosztály. 

Még a visszajelzések is arról szólnak, hogy a műsor, - melyet 
Palojtay Érsek Ágnes konferált fel - minden eddiginél színe-
sebb és gazdagabb volt. 
Köszönhető azoknak, akik 
szeretetből és hivatástudat-
ból adták művészi teljesít-
ményük színe-javát. A mű-
sort nyitó Forgórózsa tánc-
együttes tagjai valóban pö-
rögtek-forogtak szlovák és 
magyar dalok kíséretében. 
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 Lencse Anna, a Pál Apostol Katolikus Általános Isko-
la és Gimnázium 8. osztályos tanulója Goscinny: A 
csúnya szó c. vidám prózai művével nevettette meg 
közönségünket.  

Turczy Zsófi híres musical darabokból kötött színes 
csokorral örvendeztette meg a hallgatóságot. 

Herencsár Viktória cimba-
lomművész - egyben bálunk 
fővédnöke - Martonosi 
György dobkíséretével két 
saját lírai hangvételű szerze-
ményét adta elő. 

Magyarságunk - e cikk bevezetőjében említett - 
hangulatát festették alá 
Tóth Tamás színművész 
által elmondott Wass Albert 
versek, valamint Palojtay 
Érsek Ágnes Ligeti  János-
tól idézett dala és Liszt Ferenc zongoradarabja 
Hegedűs Valér ajánlásában és előadásában. 

A Kiss László által előadott dalok szellemiségük-
ben olyan gondolatokat hordoztak, amelyek se-
gítettek ráhangolódni a klasszikus művek mé-

lyebb megértéséhez. 

Ismét örülhettünk Palojtay Béla 91 éves örök ifjú 
versbe szedett nyári élményeinek, melyet „Levél 
vendéglátó barátaimnak” címmel adott elő a tőle 
megszokott eleven humorral.  

Végezetül két ragyogó tehetségű 
fiatal művész tűnt fel a színpadon, 
akik Mozart, Loew, Lerner és Lehár  dalaival 
visszavarázsolták a hallgatóságot a farsangi 

hangulatba. Ők voltak: Lökösházi Mária és Gaál Csaba.  

Megköszönöm minden támogatónk segítségét, adományát, 
Isten fizesse meg jószívűségüket! 

Újra jó volt együtt lenni! 

Tompa Attiláné 
elnök 

Kiegészítve elnök asszony írását, meg kell említenünk, hogy 
bálunk díszvendége Józsa Judit keramikus művész volt, aki 
saját és édesapja gyönyörű kerámiáit is magával hozta.  

(Bal oldali alsó képen középen) 

Elnök asszony megnyitó beszédében felolvasta Spányi Antal 
püspök úr levelét, melyet alapítványunknak küldött ünnepi 
jókívánságainkra válaszolva. Az alábbiakban ebből idézünk: 

„Hiszem, hogy a közös ima, a tanúságtétel meg fogja hozni a 
remélt eredményt, és Kaszap Istvánt, a magyar fiatalság pél-
daképét mielőbb a magyar szentek és boldogok között tisz-
telhetjük!...Az Úr kegyelme távolítson el tőlünk minden rosz-
szat, és segítsen, hogy Nagyasszonyunkhoz egyre méltóbb 
élettel tegyünk tanúságot ezer éves keresztény hitünkről! 

Tisztelettel és imádságos szeretettel, főpásztori áldással 

 

 

 

Spányi Antal 

püspök  
 

 

 

Az Idén a Kaszap István Emlékérmet és Oklevelet Juhász 
Károly és felesége Jolika, Vágó Mária és Horváthné Vincze 
Judit kapta önzetlen, alapítványunkat segítő munkájuk elis-
meréseként. 

 

 

 

„Az idő eljár” 

Barátunkat, párttársunkat, kurátor társunkat Ofella Józsefet 
1996 óta ismerem, azóta, hogy együtt dolgozhattunk a 
Kaszap István Alapítvány kuratóriumában. 

Sok szép munkasikerünk volt azokban a „régi időkben.” 

Jóska - egészségi állapota miatt - azokban az években vált ki 
a kuratóriumból, amikor magam sem voltam kurátor, de kilé-
pésünk nem jelentette azt, hogy valamilyen rendezvényen ne 
fussunk össze. Az embert az emlékek kísérik. Ha Jóskára 
visszagondolok nem a kuratóriumi viták főszereplőjeként 
gondolok rá. A döntéseknél a határozott „nyugodt erő”- t kép-
viselte. A fizikai munkában a megbízható erőt, hiszen erre is 
gyakran volt szükség a ruhavásárok alkalmával. 
Kedves emlékem, amint nemes egyszerűséggel, de elegán-
san fogadja a farsangi bál vendégeit! 
Decemberben megtisztelve éreztem magam, amikor Molnár 
Gyula alapító kurátor társammal átadhattuk a Kaszap István  
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Hit és erkölcs rovat 
Felejthetetlen találkozás 
 

Egy idős nénit láttam meg az utcán. Nehéz terhet cipelt. Íme, 
szóltam magamban, a rőzsét hordó anyóka. Nem mostaná-
ban történt, hosszú évek teltek el azóta. Segítettem hazáig a 
cipelésben, s ő behívott a lakásába. Talán fél órát töltöttem 
nála. Mégis, ez az emlék egyetlen pillanatba rögzítve, örökre 
bevésődött a lelkembe. Néha felragyog, mindig váratlanul, 
véletlenszerűen. És akkor újra átérzem ugyanazt, amit most 
megpróbálok szavakba önteni. 

Egyetlen kis szobából állt a néni otthona. Bútorok is csak a 
legszükségesebbek voltak benne. De minden ragyogott a 
tisztaságtól. Kellemes virágillatot is éreztem, bár virágot nem 
láttam… Az ágy fölött azonban megpillantottam Jézus és Má-
ria képét. A néni olyan törődött, fáradt volt, hogy le kellett fe-
küdnie. Az ágynemű patyolat, hálóinge ropogós. Ő maga halk, 
szelíd, végtelenül kedves beszédű. Invitálására leültem az 
ágy mellé. Mélyen beszívtam a finom virágillatot. (Talán lilio-
mot?) És jól éreztem magam. 

Beszélgettünk. Kérdeztem, van-e hozzátartozója? Azt mond-
ta: nincs senkije. 

Nem rossz így egyedül? - kérdeztem. 

Azt felelte, hogy ő soha nincs egyedül, mert Isten mindig vele 
van. Megfogott és ott tartott a néniből áradó békesség és nyu-
galom. 

Milyen jó itt! - szóltam önkéntelenül,  és sóhajtottam egy na-
gyot… 

Jöjjön el máskor is kedves! - mondta erre, s olyan meleg, si-
mogató volt a nézése, mint anyámé volt, amíg élt. 

 

Vágó Mária 

 

 

 

Kaszap István a magyar ifjúság példaképe, Kaszap István a magyar ifjúság példaképe, Kaszap István a magyar ifjúság példaképe, Kaszap István a magyar ifjúság példaképe,     

Székesfehérvár díszpolgáraSzékesfehérvár díszpolgáraSzékesfehérvár díszpolgáraSzékesfehérvár díszpolgára    

Emlékérmet és Oklevelet számára, betegsége miatt, otthoná-
ban.                                                 (A képen középen látható az ünnepelt) 

Kedves Jóska! 
Szívből kívánjuk Kaszap István oltalmát életeden! 

A kuratórium nevében 
Tompa Attiláné  

elnök 
 
 
 
 
 

 
 

Kovács Irmáról cikk jelent meg a Bécsi Magyar Római Katoli-
kus Lelkészség újságjában. Irmuskáról  tudni kell, hogy hosz-
szú évek óta segíti alapítványunkat ruhaadományokkal, me-
lyeket a Bécsi Karitász keretében gyűjtenek össze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Borzalmas nagy nyugtalanság van bennem, amíg nem indí-
tom be a segítséget a rászorulók felé. Aztán amikor elindult, 
akkor megnyugszom, mert  megy a segítség, és látom az 
eredményt. Ők is örülnek, én is boldog vagyok. És akkor jön 
a következő…” 
 
 
Munkájáért többször kapott elismerést a bécsi érsekségtől, 
Valentiny Géza prelátus úrtól, a budapesti Kaszap István 
Alapítványtól és a Magyar Vöröskereszttől. 
 

Szerk. 
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Egy hajléktalan története 
 

Akiről most „regélek”, nem régóta ismerem. Egy hajléktalan, 
akivel nap mint nap találkozom. Cselleng, ide-oda, mint annyi 
más utcára került sorstársa. De voltak érdekes és talán szo-
katlan szokásai: sosem ment messzire egykori otthonától, a 
környéken maradt hűségesen. Aztán meg: tiszta volt, szinte 
ápolt. Sokat mosakodott, ahol éppen lehetett. Nem vadult el 
tehát úgy igazán. Bizalmát megőrizte, a lenéző, közömbös 
tekintetek ellenére is az emberek iránt. Csak hát éhezett, 
fogyott. S ha jöttek a hidegek, fázott. Olykor megbújt otthona 
közelében, egy szélmentes zugban, kapualjban, ha már bele-
fáradt az ide-oda mászkálásba. Az embereknek feltűnt, - már 
a figyelmesebbjének - hogy olyan csendes, szerény és illem-
tudó volt. Soha senkit nem zaklatott, nem követett, csak rá-
nézett a nincstelen beletörődő, bölcs bizalmával. 

Az embernek  a költő gyönyörű sorai jutnak eszébe: „okos 
fejével biccent, nem remél.” 

Az egyik lakótelepi házban élők közül néhányan megsajnál-
ták. A tél közeledtével - titokban - beengedték a hátsó bejára-
ton, a pince előterébe. Ez nagy könnyebbség lehetett neki, 
hiszen a folyosó fűtve volt! Így hát egyre sűrűbben ott éjsza-
kázgatott, és a hajnali munkába indulókkal együtt ő is kisom-
fordált. Jól tette, mert a gondnok rossz szemmel nézte ezt az 
engedély nélküli menedék nyújtást. A takarító meg azt kifogá-
solta, hogy még élelmet is raktak időnként a pince lejárat 
felső lépcsőjére. De minthogy az ott lakók - és éppen a hang-
adók -  kiálltak mellette és pártfogolták, lassanként az ellen-
ségeskedők is megenyhültek. Már egész tábora volt olyanok-
ból, akik addig nem is ismerték egymást, és még csak köszö-
nő viszonyban sem voltak  egymással! Most azonban, ha fél 
napig nem látták, már egymástól kérdezgették: - Nem látták? 
Hova lett? Ebben a házban sok kutya volt. Tíz emeletes gar-
zon. Sok idős, egyedülálló lakó tartott, védelmet, magányt 
oldó kutyust. Kicsit, vagy nagyot, harciasat, vagy szelídet. 
Akikkel rendszeresen sétálni kellett, vagy lehetett. A hajlékta-
lan nagy győzelme, az igazi befogadás lehetősége talán az 
volt: nem félt az ebektől. Rájuk is ugyanolyan bizalommal és 
szelídséggel nézett, mint az emberekre, függetlenül attól, 
hogy közönyösek, vagy ellenségesek voltak-e. De azért ez 
nem volt olyan könnyű, mint ahogy elbeszélem. Sokan meg-
morogták, amikor először meglátták, esetenként ugatva, vi-
csorítva futottak feléje, vagy utána. Az „üldözött” ahelyett, 
hogy futásnak eredt volna, megállt. Megfordult. A támadóval 
szembenézett. Bár szelíden, de határozottan állt meg előttük. 
Védekezésre is, barátkozásra is készen. Ez lefegyverezte a 
kutyákat. Zavarba jöttek tőle. Mit is kezdjenek vele, ha nem 
fut el, ha nem kergethetik? A fenyegető ugatásba belefárad-
va közeledtek felé, megszimatolták, végül békésen tovább-
mentek. Bizony ez volt a hajléktalan legnagyobb győzelme. 
De volt még más is: puszta véletlen, hogy egyszer, amint egy 
pártfogója közelében, de illő távolságban mendegélt, szem-
bejött egy idegen. Jól megnézte a hajléktalant, aki szokása 
szerint barátságosan és bizalommal állta a vizslató pillantá-

sokat. 
„Szakértő vagyok! - jelentette ki az idegen.  

Fajtájára nézve török eredetű angóra macska. Azért olyan 
szép fehér a bundája, és ami még jellegzetesebb rajta, az a 
kék szeme.” 

Ezt hallva pártfogói tábora most már egyenesen büszke volt 
rá! Még nevet is kapott: Béke-cica! Hiszen általa barátkozott 
össze a lakók jó része, akik azelőtt nem is köszöntek egy-
másnak. 

Vágó Mária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturális rovat 
 

Martinusz Róbert: 
 (A Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

6. b. osztályos tanulója) 

 

Forradalmi emlék 
 

 

Forradalmi emlék kap erőre bennem, 

A forradalomba visz ez vissza engem. 

Hol annyi hős magyar meghalt a hazáért, 

Hol annyi jó magyar küzdött szabadságért. 

Hol annyi hazafi harcolt nagy merészül, 

Hol annyi vitézünk halt meg erőtlenül. 

 

Nem, ez nem lehet így, nem lehetünk rabok, 

Fel kell szabadulni, legyünk hát szabadok! 

Elnyomott az osztrák, elnyomta a magyart, 

De a magyar rabnak maradni nem akart. 

A nagy forradalmat oroszok leverték, 

De a célt elértük, szabad a magyar nép. 
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Kurcsák Viktória: 
(A Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium  

5. b. osztályos tanulója) 

A húsvéthoz 
Jézus meghalt értünk 

Keresztre feszítették 

Leköpdösték és ruháit letépték 

Kereszttel a hátán Golgotára küldték 

Háromszor lehanyatlott, annyiszor megverték 
 

Harmadnapon anyja nem lelte sírhelyén 

Feltámadott és ott ül atyja jobb felén 

Innen ered ünnepünk, húsvét ünnepnapja 

E napon emlékezünk szent Jézus Krisztusra 

 

 

 

 

Szabó Lőrinc: 
 

Hazám, keresztény Európa 
 

Útálom és arcába vágom: 

- Száz év, de tán kétezer óta 

őrült, mocskos, aljas világ ez, 

ez a farizeus Európa! 
 

Kenyér és jog helyett a szegényt 

csitítja karddal, üres léggel  

és cinkos lelkiismeretét 

avatag és modern mesékkel; 
 

Száz év, de már kétezer óta 

hány szent vágy halt meg gaz szívében! 

Hazám, keresztény Európa,  

mi lesz, ha bukására döbben, 

 

mi lesz, ha újra földre száll  

a Megcsúfolt és Megfeszített, 

s mert jósága, hite, imája 

egyszer már mindent elveszített: 

mi lesz, ha megjő pokoli 

lángszórókkal, gépfegyverekkel, 

vassisakos, pestishozó, 

bosszúálló angyalsereggel? 
 

Mi lesz, ha megjő Krisztus és 

új országot teremt a földön, 

ha elhullanak a banditák 

s nem lesz több harc, se kard, se börtön, 
 

ha égi szerelmét a földi 

szükséghez szabja ama Bárány 

s újra megvált - óh, nem a jók, 

de a gonoszok vére árán: 
 

hazám, boldogtalan Európa, 

ha túléled a harcok végét, 

elbírod-e még te az Istent, 

a Szeretetet és a Békét? 
 

1923 

 

 

 
 

Puszta Sándor: 

Ki hegyre megy 

 
Ki hegyre megy, annak 

Kardok közt kell járni 

S odafönt a csúcson  

Keresztnek kell állni. 

Az jut csak oda fel, 

Kit Isten keresztel, 

De nem babér által, 

Tövissel, kereszttel. 

Százezer kard éle 

Fog szívébe vágni,  

Mégse engedj Uram 

Félúton megállni. 



             KASZAP ISTVÁN (1916-1935) 

Pajkos gyermekkor után mély és bámulatos akaraterő 
jellemezte a ciszterci diákot. Kemény kitartással köze-
pesből színjeles tanulóvá küzdötte fel magát. Kitűnő 
tornász, 17 évesen a Dunántúl ifjúsági bajnoka. Buzgó 
cserkész, hűséges kongreganista. Szerzetesi életét a 
Manrézában hősies odaadással kezdte. Sokat elmél-
kedett Jézus szenvedéseiről, és a bűnösökért engesz-

telő áldozatul ajánlotta fel magát Jézus Szent Szívének. Fiatalon, életé-
nek huszadik évében rejtélyes betegség támadta meg, amellyel szem-
ben az orvosok tehetetlenek voltak. Egész testét gennyes sebek, feké-
lyek lepték el. Halálos ágyán, (felmetszett gégével) az örök élet kapujá-
ba felírta búcsúszavait: „Ne sírjatok, mennyei születésnap ez”. Azóta is 
mind többen kérik bizalommal égi pártfogását és igen sok feltűnő ima-
meghallgatás történik. Boldoggá avatása folyamatban van. 
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Alapítványi hírek 
 
Zarándoklat 
 

Zarándokutat szervezünk  Székesfehérvárra 2012. március 
25-én vasárnap. A szentmise 17 órakor kezdődik a Prohász-
ka templomban  Kaszap István szüle-
tésének 96. évfordulója alkalmából. 

Találkozás: az Elágazásnál, a volt 
Humanic parkolóban. 

Indulás: 13 óra 30. 

Visszaérkezés: 20 és 21 óra között. 

Jelentkezni lehet: 
Kerekes Sándorné, Margitkánál a piacon, a Mezőgazdasági 
boltban, vagy a 06-20-471-69-95 telefonszámon 
Tompa Attiláné, Marikánál : 06-20-254-36-44 
Nagyné Ongjerth Magdinál: 06-30-977-48-61 
 
 
 
Ruhavásár 
 
Ismét lesz ruhavásár! 
 
Tavaszi ruhavásárunkat a Kaszap István Alapítvány székhá-
zában (Péceli út 220. I. emelet) tartjuk 2012. március 30-án 
pénteken 9-16 óráig, március 31-én szombaton 9-16 óráig, és 
április 2-án hétfőn 9-16 óráig. 
 
Hétfői napon a vásár térítésmentes! 
 
Várunk minden kedves érdeklődőt! 

.Köszönet 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 
1%-át  Alapítványunknak utalták. Annak minden 
forintját a kerületünkben élő rászorulók megsegí-

tésére fordítjuk. 
 

 

Minden Minden Minden Minden     
kedves kedves kedves kedves     
olvasónk-olvasónk-olvasónk-olvasónk-
nak nak nak nak     
áldott áldott áldott áldott     
húsvéti húsvéti húsvéti húsvéti     
ünnepet ünnepet ünnepet ünnepet     
kívánunk!kívánunk!kívánunk!kívánunk!    

 
 
 

Kérjük, hogy akiknek módjukban áll a 
jövőben is segítsék rajtunk keresztül a 

kerület rászoruló családjait és 
gyermekeit anyagi támogatásukkal, 

illetve adójuk 1%-val! 
Ehhez szükséges legfontosabb adataink: 

Számlaszám: OTP 11717009-20018281 
Adószám: 19652502 - 1 - 42 

Nevünk: Kaszap István Alapítvány 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaszap István Alapítvány Hírlevelének kiadója: 
Kaszap István Alapítvány kuratóriuma 

Megjelenik negyedévente 
Honlap: www.kaszapalapitvany.hu 

A szerkesztő e-mail címe: torba@freemail.hu 


