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KARÁcso u<...
Egyházközségi le élünk címlapja megváltozott. A templom mellett

helyett kapott a Don Bosco Iskola is, amely az Egyházközség irányítása alatt
működik. Ezért érthető, hogy e levelünkben közöljűk:

- az Iskola történetének áttekintését,
- a tanévnyitó-ünnepség beszédeit,
- az Iskola igazgatójának rövid összefogJal6ját,
- az Iskola zász16jának szentelési ünnepén és az 1956-os for-

radalom és szabadsáharc emlékünnepén elhangzott miníszteri beszédet.
Az adventi előkészületi idő a várakozás ideje: átéljük az emberiség

nagy várakozását Urunk végső eljövetelére, test szerinti születésére és az
életünk égi találkozásra. De ezen a karácsonyon vissza kell emlékeznünk
arra a nagy árakozásra is, melyet az Iskolánk miatt éltünk át.

A kezdet, az ötlet a Kereszténydemokrata Néppárt XI. kerületi szer-
vezetétől ered. Előálltak és tolmácsolták a katolikusok jogos igényét:
katolikus 6voda és iskola kellene. A bizonytalanság csak az első lépésekig
tartott. Íme a kronol6giai táblázat:
1990. május: a KDMP felmérése a kerület plébániáin a katolikus óv6da

és iskola iránti pontos igányről.
1990. nyara: a Szerit Gellért plébánián a katolikus 6v6da m g-

va16sítására Egyesület jön létre.
1990. ősze: megfogalmaz6dik a' szándék: legyen a katolikus iskola

Albertfalván .
1991. febr. 4.: szándéknyilatkozat beadása a Budapest Főváros XI.

Kerület Onkormányzat Polgármesteri Hivatalába.
1991. marc. 18. Dr. Szakos Gyula székesfehervári megyéspüspök jóváha-

gy6 és támogat6 levele. .
1991. márc. 22.: Dr. Juhos Katalin alpolgárrnestemő levele, melyb n az

ügy' vizsgálatát ígéri későbbi időben.
1991. június: a Iskolaalapftvány létrehozására alapító tagokat keresünk.
1991. szept.: az iskola-szervezőbizottság felállítása.
1991. november: a katolikus iskola igényére való újabb felmérés (dec. 31.-

ig 384 szülő jelezte 514 gyermek igényét 1 éves kortól
tehát leendő iskolásokr61 is).

1991. dec. 4.: az iskolaalapításr6l az első tájékoztató megtart.ásaa szülők
részére a zsúfolásig megtelt templomban. .

1991. dec. 6.: Az Albertfalvi Don Bosco Iskolaalapítványt létrehozza 35
alapító tag.



1991. dec. 14: Az iskola alapítás iránti kérelem benyújtása a Budapest
Főváros Xl. Kerület Önkormányzat Polgármesteri Hi ata-
lába.

1992. jan. 27.: az Önkormányzat Oktatási Bizottsága 7:2 arányban
támogatja a tervet.

1992. jan. 29.: az Önkormányzat Költség etési Bizottságának 9 tagja
egyhangúlag támogatja a tervet.

1992. jan. 30.: az Önkormányzat Képviselőtestülete éjszakába nyúl6
ülésén 41 igen, 2 tartózkodás és 6 ellen sza azattal
megadta az iskola aíapúasahoz az elvi engedélyt.

1992. jan. 31.: Bosco Szent János ünnepén az Albertfalvi Egyházközség
Kép iselőtestületének tagjai megalapítják az

Ibertfal iDon Bo co Katoliku Italánc kolát.
1992. febr. 6.: Hálalad6 és könyörgő szentrnise templomunkban az

Iskoláért. A szentmisét Dr. Takács ándor székesfehér-
vári megyé püspök végezte, a szen tbeszéd et Havasi
József, a szalézi rend tartományfőnöke mondta.

1992. febr. 20.: szülői értekezlet a templomban, tájékoztatá a felvételról.
Az Igazgat6i6 és a tanít6i/tanári állásokra a pályázatok
kiírása.

1992. febr. 25.: Dr. Takács ,Nándor székesfehérvári megyéspüspök úr
j6 áhagyja és megerősíti az Iskola alapításást.

1992.márc.15-25.: a pályázatok elbírálása.
1992. ápr. 23.: a r:negállapodás aláírása a Budapest Főváros XI. Kerület

Önkormányzata és az Albertfal i R6mai Katolikus
Egyházköz ég közöu az Albertfalva utca 9-ll. számú
épület használatba adásár61 a Don Bosco Iskola részére.

1992. máj. 24.: Dr. Takács ándor székesfehérvári megyéspüspök úr
kine ezi az Iskola első igazgatóját, Dr. Párdányi Mik-
l6sné személ ében.

1992. jún. 8.: A Don Bosco Iskola megkapja a rnűködési engedélyt.
1992. jún. 8.: Az Egyházközség Képviselőtestülete létrehozza az

Egyházközségi Iskola Bizottságat. .
1992. jún. 29.: A Petőfi Sándor Általános Iskola régi épületének - az

Albertfalva utca 9-11. szám alatti rész - átadása a Don
Bosco Iskola használatába.

1992. aug. 31.: Az Iskola megáldása és tané nyit6.
1992. szept, 1.: Az Albertfal i Don Bosco Katolikus Általános Iskola 8

é folyamon, 12 osztályban több mint 250 tanulóval
megkezdi az első tanévét.
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E szerény ajándék átnyújtásáva! kivánok áldott, szem karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag új esuendát az EgyházklJzségünk
hiveinek és a Don Bosco Iskolában tanulok családjainak valamint az Iskola
minden pedagágusának, dolgozájának:

Szeretettel:
Dr. Verbényi István

plébános

Madáras Gábor, az Albertfalvi z nt Mihály Egyházközség
képvi előtestülete elnökének kö zöntője az Albertfalvi Don Bo co

Katoliku Általáno Iskola évn it6ján 1992. augu ztus 31-én

Kedves Püspök Atya ti ztelt vendégeink!
Az Albertfal i Egyházközség képviselőtestülete és a hívek nevéb n

köszöntöm Püspök Atyát, alamint kedve vendégeinket. Most együtt
agyunk, azért, hogy aDon Bosco Katolikus Iskola évnyitóján, a Veni

Sanctéjén és az iskola megáldásán részt együnk. agyon nagy ünnep ez az
egyházközség életében. A katolikus iskola abban különbözik a többi
iskolától, hogy középpontjában Krisztu áll. Minden tudást, amit ti,
gyerekek itt megkaptok, úgy kaptok meg, hogy Krisztu áll ennek a
tudásnak a középpontjában. úgy kell magkapnotok, mintha Krisztuson ke-
resztül érkezne hozzátok. Ebben különbözik a katolikus i kola a többi
iskolától, és talán ebben tud és ad alami pluszt a többi iskolához képest.
Én magam i abban a kegyelemben részesülhettem, hogy katolikus i kolába
jártam. Gyakran zembe jut néhány szö, agy mondat. A következőket a
ballaga on énekeltünk:

Ne féljünk az életharctál, van vitéz fegy erünk,
erős hitünk, tudományunk, hazaszeretetünk.

Adja a Jóisten, hogy ebb n a katolikus i kolában olyan gyerekek ne elód-
jenek, akiknek erős a hit , erős a hazaszeretete és megalapozott a tudása.
Adja a Jóisten, hogy az innen kikerülö tanulók becsületes állampolgárként
szolgálni tudják a Hazát. Adja Isten, hogy ez így legyen!



Dr. erbén i t an, az lberfalvi Egyházközség
plébáno ának kö zönt6Je

Főtisztelendő Püspök Atya!
AlbertfaIva felelő lelkipá ztora tisztelettel kérem, hogy az Albertfal-

i Don Bosco Katolikus Általános Iskolát, amelyet indulá ra előkészítettünk
az ünnepi tanévnyitó keretében szíveskedjék megáldani.

Tisztelettel és szerétettel kö zöntörn az egyházközség ne ében é
kérem, hogy ezen az ünnepünkön elünk együtt örvendezzék és Isten áldását
hozza hozzánk.

Takács ándor zék fehér ári megy pü pök b zéde

Jő néhány évvel ezelőtt én magam is napról napra ebben a templom-
ban szolgáltam. Fenn oltam a k6ruson és az orgonát szélaltattam meg vagy
az énekkart vezettem. Az isteni gondviselés úgy rendelte, hogy az akkori
állami tényezők megakadályozták hogy papként dolgozzarn azokban az
időkben. 1 ten azonban megó ott attól, hogy börtönbe kerültem olna, vagy
megkínoztak vo na, és itt szolgálhattam a templom körül az isten-
tiszteleteken orgonaszóval. énekkarral , kőrussal .

S most, itt vagyok talán az egyik l gszebb pillanatnál. Itt agyunk
azért, hogy ebben a szívembezárt templomban egy olyan esemény történjék,
amely ennek a templomnak az életéb n·- bár megérte már a templom 50
éves jubileumát - eddig még soha nem történt meg. Egy katolikus iskola
növendékei tanárai köszönthetík a lelkipásztort és az egyházmegye
főpásztorát. Olyan dolog ez, ami történelmi léptékkel rnérve is jelentős.
Isten nekünk osztotta ki ezt az időt, nekünk adta meg ezt a nagy lehetőséget.
Ezért most a szentmisén, a Veni Sancteben. a tané et megnyitó a katolikus
iskola kapuit megnyitó, nagy ünnepi szentrnise elején köszönetet mondok.
Köszőnetet mondok rnindazoknak, akikben fölvetődött a gondolat, akik
ut.á.najártak , hogy a gondolat t stet is öltsön, akik részt ettek ennek a
gondolatnak a részletes kirnunkálásában, hogy végre a mai napon csillogó
szemű gyerekek között lehetünk. Köszönetet mondok, hogy a Szentlélek
Úristen megvilágo ít6 segítő kegyelmét kérhetjük az iskolaév kezdetén.

Köszönetet mondok az Egyházközség lelkipásztorának, képviselő-
testületének, azon belül is annak a szervezö bizottságnak, amely sok-sok
kes rves 6rát, napot, hetet élt át, amíg végül is megtalálták a célravezető és
megfelelő megoldást. Köszönetet kell mondanunk a kerület vezetőségének.
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poJgarmesterének, a művelődésügynek, az önkormányzati képvi elő-
tesunetnek és a kerület országgyűlési képviselőjének. Kő zönetet mondok
mindnyájuknak, hogy végül is, ha nem is minden nehéz ég nélkül, de igent
tudtak mondani arra a kezdeményezésre, hogy ennek a kerületnek az
iskolapalettája színesedjék. lnduljon el itt gy olyan iskola, amely a nemzeti
alaptanterv alapján történo oktatáson túl egy o yan etikai értéket akar továb-
bítani, amely eddig hiányzott az oktatásb61. Biztos vagyok benne hogy ez
a szellemiség az egész kerületet fogja gazdagítani.

Gondolom, hogy emögött ott van az a felismerés, hogy az ifjúság a
jövőt j lenti, és mi egy egész ég magyar jö őt akarunk építeni. Építeni
akarjuk a kerületben megmutatkoz6 Ö szefog6 sz lIemiséget, az önbe-
csül tet a több igazságot. Ennek az építőmunkának során több b csület
munkást kívánunk itt a kerületben felnevelni. Ennek el őserban nem anyagi
vonzata, han m erkölc i előfeltétele van. A munkakerülők, a betörök, a
garázdálkod6k nem a gyakorl6 hitüket m gélő ember kból rbuvál6dnak.
És ha egy kerület vagy közö ség olyan embereket tud f lnevelni, akiknél
nyugodtan kinn 1 II t hagyni az utcán lelakatolás nélkül a kerékpárt, ahogy
már az északi országokban ezelő t jónéhány évvel ezelőtt így lehetett tenni
vagy a tejes köc ögre rá leh t rakni az árát, és azt senki el nem viszi,
azáltal mind nki nyer. Ha ilyen emb r ket tud a közösség a kerület felne-
velni, bb n az új típusú, új formátumú iskolában, az csak öröm 1 h t .
nyereség.

S akkor mo t, amikor ennek az új i kolának a indulásakor, itt a
templomban jövünk ÖSSZ, z nem egy zerű jámborkodá . Ez elkÖLJ z ttség
a növendékek ti lé. A tanári kar és az egyházközség czetőség zt az igaz
emberi értékel, elkötelezettség t kívánja továbbadni. - rt n m uralkodni
kíván az egyház, hanem a maga két évezredes etikáját és hitét kívánja
fölkínálni. Ha gy közösség ezt elfogadja, nagyon rövid időn b lül
megtapasztalhatja azt, hogy mindenki nyert ezáltal. enki s m v zfthet,
nincs szembenállás, hanem segítségnyújtá. Kere ztény lelkületünk,
Krisztustól eltanult magatartásunk nem is engedné a szembenállást. Jézus azt
tanította, szer d felebarátodat rnint önmagadat, sot úgy szeresd, ahogy én
sz réttelek titeket. D még ha ell nségn k titulá1ná é minősíten ' valaki
magát, még azt is szeretni fogjuk. ezz 1 a sz reteuel indulunk neki az
iskolaévnek, tanárok, szülők az egyházközség ezető ége, az egyházkö ég
iskolabizottsága és a kerület állami vezetősége is, élén a polgármesterr 1.

íme meg zületett egy lj hajtá egy új arjadás, amelyből nagy ,
szép gyümölcsű remények származnak. Az év végén már szür lelni fogunk!
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Korzenszky Richard, a űvelődési és Közoktatá i inisztérium
rőo ztály ezetójének beszéde

Főtisztelendő Püspök Úr, tisztelt Polgármester Úr, mélyen ti ztelt Egybe-
gyűltek, ..kedves Tanárok, Szülők, Diákok!

Unnepi 6ra ez! Azt is mondhatnánk, hogy történelmet írunk most itt
közösen. Azt a történelmet, melynek kerekét nem lehet visszafelé forgatni.
Hiszen most itt Albertfalván a jövő építésének egy rendkivül jelentős állo-
másához érkeztünk el.

Az elmúlt negyven évet sokféleképpen lehet értékelni. Hadd utaljak
csupán arra, hogy az iskolák egysíkúak voltak. Kötelező világnézet olt az
iskolában, a szabad ág nem érvényesülhetett. Immár két esztendeje agyar-
országon minden jószándékú) felelős ember azon fáradozik, hogy valóban
a miénk lehe sen ez az ország. Mindenki szabadon élhessen ebben az or-
szágban és ne legyen semmiféle különbségtétel ember és ember között.
Azon fáradozunk, hogy mindenki val6ban szabad lehessen, szabadon
vállalhassa önmagát.

Egy katolikus iskola megnyitásán vagyunk együtt. i az) amit a
társadalom ettől az iskolátél elvár? Azt várja a társadalom, hogy katolikus
legyen, és azt várja, hogy iskola legyen. Az iskola a tradícióknak a hagyo-
mányozásnak és az értékek továbbadásának a helye. Ezt kell megtennie
ennek az iskolának is!

eg kell valósulnia, hogy ez az i kola is közv títse az igazságot, a
j6ságot, aszépséget és a tiszta emberi értékeket.

Az iskola a szabadság helye is, annak ellenére, hogy az iskolában
van becsöngetés, van kicsöngetés és fegyelem van. Mégis az iskola az a
hely ahol mindenki önmagáva válhat, ahol mindenki felnőtté válhat.

Minden ember más és más. indenki arca különbözö. Minden
iskolának azt kell szolgálnia, hogy' az odajár6 diákok emberré váljanak,
önálló személyiséggé fejlődjenek. Onálló személyiségekké váljanak, amely
megkülönbözteti őket a többiektől. Mindenkinek saját megismételhetetlen
or a van, egy élete, egy halála.

Ehhez a saját élet kialakításához kell az iskolának hozzásegíteni a
diákokat. .

A szabadság és a fegyelem mellett ugyanakkor az iskola a tolerancia
helye is. A tolerancia igazi jelentése: a másság elfogadása. A to erancia
divatos sz6. Ez a fogalom ma olyan felhangokat kap) hogy aki toleráns, az
a másik személyt eltűri. em csak erről van szö, hanem arr6l is, hogy rnin-
denki el tudja fogadni a másik személy másságát is, egy reményteli demok-
ratikus Magyarországon.



A katolikus iskola a ne ében is allja ezt a másságot. Kell, hogy
elfogadja a társadalom is ezt a másságot. Ezzel párhuzamosan a társadalom
is elvárja a katolikus iskolától, hogy az iskola is fogadja el mások másságát.

em játék ez a szavakkal, hanem a szabadságnak alóban a feltétele, hogy
egyenrangúak lehessünk.

Egy arányos rnérerű nagy kézfogásta volna szükség, akkor amikor
valóban történelem formáló időket élünk és cselekvő részesei vagyunk.

Ez az iskola katolikus, ez azt is jelenti tehát, hogy vallásos. A karo-
likus egyház hitvallásá szerint vállalja ez az iskola a világnézetet. Az elmúlt
negyven esztendőben - ez staf ztikai tény - a vallásos családokban olt
nagyobb a gyermekek száma. Ugy tűnik, hogyelsősorban a allásos csalá-
dokban fogadták a gyermeket áldasként. Jogos tehát, hogy a vallásos zülők
gyermekei zámára is legyenek iskolák. Különf le ~ Imérések vannak.
Százalékban kifejezve 15 és 20 százalék közöttire teszik a szakemberek
azoknak a számát az országban, akik allásosak, egyházuk tanítása szerint.
Az egyházi iskolák száma nem éri el a 2 százalékot sem, annak ellenére,
hogy az országban a magukat alámilyen mődon állashoz tartozónak vallök
száma jóval 50 százalék felett van. De tulajdonképpen nem is szabad száza-
lékban gondolkodni, arról van sző, hogy ahol a kérés jelentkezik, ahol a
helyi igény m gfogalmazódik, ott legyen lehetőség ennek az igénynek a
megvalósftására.

Közös felelőssége az egyházközségnek, az önkormányzatnak, hogy
erre a kihívásra helyes álaszt adjon. katolikus iskola nemcsak annyit
jelent, hogyakatolikus egyház tanítása szerint hitvallá át állalja, hanem
a társadalom el árja a katolikus iskolától azt is, hogy a szö tágabb értel-
mében legyen katolikus. Legyen szabad idézzem Babits Mihályt:

Én katolikus agyok, azaz hiszek a nemzeten felűl álló egész világra
szoto katolikus igazságban.

ás szőval hiszek az igazságban, amely túl van a politikán és életünk helyi
és pillanatnyi szükségletein. A katolikus iskola egész működésének meg kell
felelnie annak a kihívásnak, hogy az iskola nem lehet helye politikai csata-
rozásoknak, az iskola az emberért, a diákokért van, az iskola érdekében
össze kell fogni rnindenkinek, bármilyen felfogású is legyen, össze kell
fognia minden igazságot igazán elkötelezetten kereső embernek. A katolikus
iskolában érvényesülnie kell a politikától, a napi szükségletektől független
igazságnak. Es még valami: a katolikus iskola nem annyit jelent, hogy kivá-
logatja a gyermekeket, a katolikus iskola nem egyszeruen elit iskola, ahogy
mondani szokták. A katolikus iskolának vállalnia kell a szerényebb képes-
ségűeket, állalnia kell az elhanyagolt, az elhagyatott gyermekeket is -
akik milyen sokan vannak ebben a társadalomban. Hadd idézzem Pilinszky
Jánost, a katolikus költőt:"
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Kasotikusnak lenni nem elkülönülésrjelerll, nem valami mennyei elkű-
telezeuséget, hanem vállalását mindenkinek és mindennek.

Amikor a művelódési és közoktatási miniszter, Andrásfalvy Bertalan
miniszter úr ne ében üdvözlöm ezt a megnyíló iskolát, azt kívánom hogy
tudjon jelen lenni a társadalomban iskola.ként és katolikusként. Tudjon
szerves része lenni a magyar közoktatási rendnek - legyen sajátos arculata
és legyen ez az iskola jelen szükebb honunkban, Albertfalva társadalmi
él tében.

Kívánok ennek az iskolának elkötelezett tanárokat, vidám, szabad-
lelkű gyerekeket, kí ánok olyan szülőket, akik szf esen adják ide gyerme-
keiket, és kívánok ennek az iskolának olyan iskolaszomszédokat, lestvéris-
kolákat - bármilyen felfogású ak is legyenek - amelyekkel együtt ehet
építeni az igaz emberséget, az igazságot, aj6ságot és a zép éget szabadon,
elkötelezetten, valamint az élet közös emberi értékei alapján. Kfvánom,
hogy 1 ten éItes e ezt az iskolát!

Bánhegyi mil, Budap t Főváros XI. Kerület
Önkormán zat Polgármesterének b zéde

Mély ntisztelt Püspök Atya ti ztelt Vendégeink, s mi idenekelőn kedves
Gy rekek.

A boldogság érzése tölt el, hogy önökkel együtt örülhetek a mai
napnak. Ez a nap a XI. Kerület Önkormányzat életében nagyon jelentó
pillanat, hiszen egy új, katolikus szellemű iskolával gyarapodtunk. így kerü-
l tünk több mint 50 oktatási intézményének sokszínű pal ttáján új szín jele .t
meg a DOIl Bosco Katoliku Általános Iskola születé éveI.

Képviselőtársaimmal büszkék vagyunk arra, hogy ré zesei lehet!"! x
a szeret tnek otthont adó iskola megalakításában és névtelen segítői vag ,
fiataljaink szellemi kibontakozásának. Albertfalva hi en őrizte mt :ja
emlékét és méltö módon fogadta a Don Bosco ne ét iselő intézmény lére-
jöttét.

"Mindig úgy jártam el, ahogy Isten azt nekem sugalmau . és
ahogyan a körülmények megkoveieuék. "

- vallotta a szegénysorsú ifjúság és nép apostola. Ezzel a gondolatáv.J fi-
gyelmeztet bennünket arra, hogya fiatalok formálásának foly' -nata
összetett, együttes munka. Együttes munka elsősorban a gyerekeknc , a
nevelőknek. a szűlőknek és az iskola kőzeli és távoli kőzreműkődőviek.
Szeretném, ha az önkormányzat is a közrernűködők között érezné magát.
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A szaléziánusok rendje, amelyet Don Bosco atya alapított, a segít-
ségre szorul6 gyermekek támogat6ja volt és maradt napjainkig. épszerűsé-
gük ne elési progjamjukban és nevelési m6dszerükben gyökerezik.
Jel zavuk:

"Érlelem, valtás és szeretet!"
Vallom, hogy aki a szeretet melegében, a hit biztonságában szellemi

képességének fejlesztésére képes, az a társadalom jó állampogára és j6 ke-
reszténye lesz. ~

Jelenünk sürgető igénye, hogy kiegyensúlyozott, felkészült fiatalok
hagyják el az iskola kapuit, és értelmes munkásemberek legyenek. S mikor
válik a rakoncátlan, a játékos gyermekből értékeit mások javára fordítani
tudó felnőtt ember? Ha megérinti őt a játék öröme, a megértés, a törődés
szándéka és a példamutatás vágya. Ha megérzi a játék fe] zabadít6 erejében
a szellemi kitárulkozás ágyát, ha megtanulja feltölteni lelkét szereteuel,
hogy képes legyen átadni azt az arra rászorulöknak.

A mai felfokozott feszültség kkel teli világunkban legyen a Don
Bosco Katolikus Általános Iskola a megnyugás szigete.

Kívánom, hogy a bizalom és a kötelességtudás légkörében ne előd-
jenek a gyerekek jö állampolgárokká és jó keresztényekké. Reménykedjünk,
hogy Don Bosco példamondatát -

"Da mihi animas, tolle ceteras!"
(A lelkedet add nekem, a t6bbivel r ndelkezzél)

- minél többen ismerik meg, érdeme szerint értékelik, különösen a környe-
zetünkben levő iskolák tanul6i és nevelői, és a gyakorlatban is megvalósul
a családokban, az iskolában és minden nevelőintézetben.

Az iskola működéséhez nagyon sok sikert kívánok!

Egy éve mGködik a DON BOSCO ISKOLAALAPtTVANY. Az
Alapitvány feladatai közé tartozik az Iskola támo-
gatása és segitése: taneszközök beszerzése, a hit-
oktatás megfelelő szinta biztositása, pályázatoK

iirása, elbírálása és jutalmazása.
Az Alap!tványon keresztül az Iskola a következő
csekkszámlaszámon támogatható: MHB 31~-12741.



Dr. Párdányi Mikl6 né, az Albertfalvi Doo Bo co Katolikus Ált.aláoo
kola igazgat6jának b zéde

Kedves Gyerekek, kedves Szülők, kedves Vendégeink!
Amikor a múlt év decemberében először jöttern ide a plébániára,

Verbényi Atyához azzal az elhatározással, hogy az itt szervezödö katolikus
iskola tanára szeretnék lenni, a templom körüli fák c upaszon álltak, tél eleji
szűrkeség burkolta a teret, mégis az olt az érzés m hogy milyen sz' p
nyugodt, emberléptékú itt ez a kis tér, középpontjában a templom és
szemben vele az iskola.

A templom és az iskola életünk két meghatároz6 tart6pillére. Akkor
is és most is Reményik Sándor sorai ötlöttek és ötlenek fel bennem:

" Kicsi fehér templomotokban
Most minden erők rtJmöriilnek
Kicsi fehér templompadokba
A holtak is melléies ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink
Stemükbe biztatás vagy vád
Ne hagyjátok a templomot
A templomot s az iskolát!"

Azt hiszem az ősök szemében nem lehet vád, hi zen az albertfal-
vaiak nem hagyták m a templomot, sem az j kolát. Köszön t illeti mind-
azokat, akik áldozatot hoztak azért, hogy ez az iskola létrejöh en, és
azokat i , akik továbbra j szívügyüknek tekintik az iskola támogatását.

Kö zönet illeti kollégáimat, tanártársairnat, akik közül a l gtöbben
komoly zakmai múltat, m gbecsül 'st hagytak maguk mögö t, hogy ezen a
r g-áhított, d még újnak zámít6 úton induljanak el.

D annak közöttünk pályakezdő, fiatal munkatár ak i ,akik megé-
r zt ék, feli merték, hogy n künk, akik ide szül ttünk ide szél a küld té-

ünk, itt és most kell vállalnunk "a világ gondjaiból egy hazányit ",
Ha lehet a köszönet k sorában sorrendet .tartani, akkor talán a

legnagyobb kö zönet mégis a szülőket illeti, nem az anyagi támogatásér,
nem a sok kétkezi rnunkáért, rnely t azért végez ek, hogy az iskola idejéb n
elkészüljön, hanem azért az óriási bizalomért. melly 1 ránk bízták gyerme-
keiket.

Mint négygyermekes gyakorl6 anya, jól i mer m azt az aggodalmat,
azt a torkot és szívet szorít6 érzést, amelyet akkor érez egy szülő, amikor
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gyermekét átadja, rábízza a tanító nénire az osztályfónökre. Sok mindent
megkérdez ilyenkor a gondos szűlő, dc azt, ami leginkább foglalkoztatja, azt
nem meri kimondani. Azt, hogy ked es Tanít6 éni ked es Tanár Úr
fogadja el segitse szeresse a gyermekemet!

Ezekre az aggodalmakra most névadőnknak azzal a gondolatá al
tudok válaszolni, amelyet iskolánk jelmondatául választottunk:

"Elég lámom, hogy fiatalok vagytok ésmáris zeretlek bennetekel t"
okak zárnára kérdés- az is, hogy mitől katolikus egy i kola, miben külön-

bözik más iskoláktöl, ad-e valami többet valami má t, é ha igen, mi az?
1 kolánkban gyakran találkozunk azzal a pedag6giai szemlélettel,

amely semmi mást nem tart fonto nak, mint hogya gyermek j61 érezze
magát ne kö sék guzsba e i elkedé beli se teljesítménybeli elvárások.
Ezzel állítják szemb az ún. poroszos m6dszert, amely szigorú fegyelmet,
rendszer s munkát követel és keményen számon kér.

Én azt gondolom, hogy a két szélsőség között egyensúlyt tud
teremteni az oko, jözan szeretet. A gyermek maga is igényli, hogy rend,
rendszeresség legyen körülötte és úgy i jól érezheti magát, hogy közben
bizonyos normákat meg tart, követelményeknek eleget te z, becsüle es
munkát végez.

Mi bátorít minket arra, hogy ennek a kényes egyen űl nak a meg te-
remt ére vállalkozzunk? Éppen a keresztény hit. ert ahogy Lustiger
Párizs bíboros érseke megfogalmazta, "a kercsuény hit a szabadságra és
annak veszélyei re ébresu rá ",

Ked es Gyerekek! Egy-egy új tanév megkezdése mindig tele van bi-
zakodással, lelkesedéssel, új elhatározással. lJyen or minden gyer k
barnább nagyobb, rösebb, okosabb, mint az előző tanév befejezésekor
volt.

Mi most holnapt61 mindannyian új, közös életet kezdünk. Ahogy
otthon a családban is a legkis bbet mindig megkülönböztetett figyelem,
féltő, 6 6 szeretet eszi körül, úgy itt most különös n nagy szeretettel és
örömmel köszöntöm kis elsőseinket. Kívánom nektek és magamnak is, hogy
várakozásaitoknak minél jobban meg tudjunk f lelni és hogy azt a bizalom-
mal teli nyitottságot és csillapíthatatlan érdeklődési, amellyel idejöttetek,
mind a 8 éven át és még azon túl is megőrizzétek!

Andrásfalvy Miniszter Úr üzenetét Korzenszky Richád tolmácsolta
nekünk én iszont gondolataim sorát most az Ó imájávak szeretném zárni.

1 tenem, fiatalok közé vezettél, hogy tanítsam, neveljem őket.
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Tudod, mennyire szükségem van nekem is a sz6ra, melyet te
mondasz ki, hogy életük legyen.

Leg en tiszta a hallásuk, hogy a sokféle kimondott szö közül meg-
fogadhassák az életad6t!

Legyen tiszta a látásuk, hogy mélyebbre tekinthessenek, mint a
puszta felszín!

Legyen tiszta a szívük, hogy minden töredékes tudásnál és tudo-
mánynál többre értékeljék azt az életstílust, melyet Krisztus evangéliumában
nyilatkozttattál ki nekünk.

Add, Uram, hogy személyes példám mal hozzád közelebb ezethes-
sem diákjaimat, akik szomjúhozzák az igazságot, hogy életük mind teljesebb
- szebb, boldogabb - lehessen. Amen

Az 1992/93-a tanévet, az Albertfalvi DO BOSCO Katolikus
Általános 1 kola el ö tanévér megnyitom.

Az Iskola igazgat6jának Ö zefoglal6ja

"M{g a jövendőnek btrod
szogem; márvány homlokod,
Nincs addig darvadoini miért,
Mi jön, ne kérdd .. ,

(Sík Sándor)
Elmúltak a forró, lázas munkával t lített nyári hetek. Az évnyitót

követő napon enyhült végre a hőség, átadva helyét a szelídebb simogat6 őszi
verőfénynek. A templom körüli fák lassan elvesztették lombjukat, és i rnét
tél eleji szürkeség burkolja a kis teret, mely szép és nyugod most is, d
gyakrabban veri fel gyermekricsaj a csendet. Az iskolával együtt a templom
is otthonunk lett.

Szép, de bizony nagyon kemény hónapokat tudhatunk magunk
rnögött. Mindennél nagyobb elismerés azonban számunkra, hogy gyer-
mekeinkj61 érzik magukat, szívesen jönnek iskolába és így szüleik gondjain
i tudunk nyhfleni.

A tanítási órákon kívül,.'szép közös kirándulásokra került sor. D 'lu-
tánonként, sportolási lehetőség, drámai színjátszó, operabarát, környezet-
védelmi, történelem, német, angol ny lvi szakkör várja a gyerekeket. Mega-



1akult , és már több ünnepi alkalmunkat tette még emlékezetesebbé az
énekkarunk.

Sok szí esen látott endége, látogatója is volt iskolánknak. Két alka-
lommal jöttek az Ó ónói Szakközépiskola növendékei (1-1 osztály) peda-
gógiai tapasztalatcserére tanáraikkal együtt. ovemberben nálunk tartotta
foglalkozásást a kerület övénői munkaközössége.

Mindnyájunk számára emlékezetes, szép ünnepély volt októb r 22-
én. Az iskola zászlójánák szentelé e és az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulójáról aló megemlékezés résztve óje volt Andrásfalvy
Bertalan rniniszter Úr is.

karácsonyra készütődés izgalmát fokozta az Egyházközség kezde-
ményezésére kiírt pályázat is. Képzőművészeti alkotásokkal, önálló irodalmi
rnű ek írásával és szfnpadi mű ek előadásával készülnek tanulóink. z ün-
nepélyes eredményhirdetés január 31-én DON BOSCO ünnepén lesz.

Jól ső fáradsággal várjuk a közelgő ünnepeket és töretlen hitlel biza-
lommal az Új Évet.

1992. december hó Dr. Párdányi Mikló né
iskola iga gató

ndrásfaJvy Bertalan múvelőd i és közoktatá iminiszter
ünnepi beszéde az lbertfalvi Don Bo co Katolikus Általáno Iskola

1992. oktéber 22-i zászl6 Z ntelölén

Igen tisztelt Plébános Úr Igazgató Asszony, kedves Vendégek és Gyerekek!
Örömmel vállaltam el ezt az ünnepi megemlékezést abban az isko-

lában, amelynek szeptemberi évkezdésc új úton régi vágyakat teljesitve
indult. Egyúttal most itt ezen a méltó helyen ünnepeljük meg a világtör-
ténelem egyik legszebb forradalmát. Eddig erről a forradalomról nem sokat
lehetett beszélni az elmúlt harminc esztendőben. Mi, akik átéltük, hallgatás-
ra ítéltettünk. Évekig, "ha szűk baráti társaságban szóba került forradalmunk
és beszélliettem róla, lázas lettem, éreztem, hogy felszökik a hőmérsék-
le em, szinte rosszul voltam az emlékektör. Úgy voltam ele, mint édes-
anyám emlékével hogy I gjobb lenne felejteni, nem gondolni rá többet. Az
utóbbi időben már gyakran írnak erről a forradalom ról. Ha az eseményeket
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kronologikus időrendben felsoroló könyveket, füzeteket kezembe veszem,
kis idő múlva félredobom azokat.

Önök közül sokan személyesen is tanúi lehettek a forradalom ese-
ményeinek, tapasztalhatták, hogy ez a forradalom nem a több fizetésén, a
jobb életkörülményekért, hanem az Igazságért és a Szabadságért folyt. Ez
a csodálatos forradalom a fiatalok forradalma olt, a fiatal gyermekem-
bereké. Az akkori fiatalokról azt hittük, hogy nem is tudják már mi az,
hogy magyarság. Az iskolákban ugyanis azt tanították, hogy mi magyarok
ennek a Kelet-Közép Európának a többieket elnyomó, utol ö nemzete
vagyunk. Az akkori ifjú ág nyilván otthonról és 'némelyek közülük az isko-
lából hozta ezt az érzést. Hiszen azért olt néhány iskola - nem sok -
ahol ápolták és megtartották a nemzeti érzést. Az akkori fiatalokat ez a szel-
lem itte az utcára és ott közülük sokan az életüket is áldozták.

Arról a forradalom ról keveset fognak írni, hogy a betört kirakatokböl
nem loptak el semmit, hogy az eleseuekhez virágcsokrokat tettek, hogy az
Astoriánál magát megadó orosz katonát cigarettával kínáIták, hogy amikor
odarohant a közelben fekvő egyik halott hozzátartozója és lincselésseI fenye-
getett, akkor lefogtak társai.

S arról sem írnak egy sort sem, vagy ha igen, a alóságt61 teljesen
elszakadva, hogy a Parlament előtt a Himnuszt éneklő tömegre tüzet nyi-
tottak de nem felülről, hanem a felvonult páncélautókból. De arról sem
írnak, hogy hogyan áldozták egymá ért fel az emberek életüket, akik nem
akartak emmi mást, csak a szabadságot. Ezért nagyon jó erre isszaern-
lékezni, hiszen most egy vér nélkül kiví ott forradalom után nem az áldo-
zatokról kell szerencsére beszélnünk, hanem csak a nehézségekről kell
szólnunk.

De legtöbben nem érzik, hogya legnagyobb dolgot nyertük meg,
amiért ez az iskola js létrejöhet tt, a szabadságot. S most a kicsinyes bér-
harcok idején, mikor az országnak el kell viselni az átállás szörnyüségeit
amikor összeomlott a keleti partnerek majd mindegyike, akik átvetté gépe-
inket, élelmiszereinket, amikor óriási adósságot kell törlesztenünk akkor
mindenki a másik pénztárcáját nézi. Mást se hallani, csak azt, hogy nekem
milyen rossz, de közben az autóktói nem férünk el az utcákon és legtöb-
bünknek van mit a tejbe aprítani.

Igaz, hogy ugyanakkor a szegények gondja egyre inkább nem az ál-
lamnak, hanem a társadalomnak a gondja. Amit az állam a maga szociális
intézkedéseivel nem, vagy csak nehezen tud biztosítani, azt a társadalomnak
kell átvállalni.
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Ezért örülök, hogy ez az iskola megnyitotta kapuit, ahol nem csak
arról fognak hallani, hogy minden rossz, hogy ebben az országban nem
változott semmi, hogy egyre rosszabbul megy nekünk. Nem csak a jólétről,
a múló értékekről, a divatról kell beszélni, hanem azokról a ma már sokak
számára furcsának túnő elfelejtett értékekről is, mint a Béke és a Szabadság.
Ha körülnézünk, körülöttünk égnek az országok, néhány száz kilométerre
a határ túlsó oldalán békétlenség, kivégzések, harc és iszonyat uralkodik,
mindaz amit a rádióból hallottunk, vagy a televízióban Játhattunk.

Ezekhez képest mi egy békés sziget vagyunk. A sajtóból és a köz-
szolgálati médiákból olyan sokszor olvasom és hallom ezeket az elkeserítő,
hitet és reményt elveszíteni kívánó és sugalló híreket, hogy néha már sze-
retnék felkiáltani: Hát békénk van, szabadságunk van, dolgozhatunk, épít-
kezhetünk, építhetjük a jövőt és az országot, építhetjük önmagunkat!

S ez az a szabadság amit mi nem tudunk értékelni!
Fogadjuk meg, hogy soha többet nem engedjük be ebbe az országba azokat
akik diktálják, meghatározzák lelkiismeretünket, világnézetünket, pártál-
lásunkat!

Most, október 23-a előestéjén gondoljunk azokra, akik tudták, hogy
mi a szabadság. Én hiszem, hogy ebben az iskolában meg fogják tanulni a
gyermekek, hogy mi a szabadság, mi az ember egyéni szabadsága. Bízom,
hogy meg fogják tanulni azt, hogy mi is az ember szabad akarata, megis-
merik azt a szabad akaratot, ami leginkább hasonlóvá teszi az embert a
Teremtőhöz, aki szabad akaratából teremtett minket. A teremtés kőzben
nekünk is átadta ezt a szabad akaratot, így sorsunk felől, lelkünk felől, or-
szágunk felől mi magunk dönthetünk. Az ismeretek, a tudományok elsa-
játítása valamint a játék mellett jó ha ezt is megtanuljátok, és akkor a
legtöbbet tanultátok meg 56-ból.

Kívánom ennek az iskolának, hogy békességben készüljön fel arra
az életre, és éljen azza] a szabadsággal amit '56 vívott ki. Kí ánom, hogy
élhessünk egymással szeretetben, bizakodva, reménykedve egy szép
jövőben. ' .

Kiadja az Albertfalvi R6mai Katolikus Egyhazkőzség, 1992.
Az ünnepi beszédeket képmagnöval rögzítette és

lejegyezte Sümegb Lá z16.
Technikai szerkesztö Kiss Gábor


