
N.B. :Tanár úr, nemrég volt kiállítása GODA retrospective címmel, mit 
jelent a "retrospective" szó? 
G.R. : A latin eredetű szó jelentése: a múltat tanulmányozó, visszatekintő. 
Képzőművészeknél általában egy korszak vagy egy egész életmű bemutatá-
sát jelenti. Én ezúttal az elmúlt 10  év munkáit tettem a falakra. 
N.B. : Értem. Volt-e a tárlatnak 
ennek ellenére valamilyen közös 
témája? 
G.R. : Miután a visszatekintés leg-
alább hat tematikus agyagból lett 
összeállítva, a témák, a gondolatok 
rendkívül változatosak, sokszínűek. 
A 2004-es Kísértések-től a Nyugta-
lanító múzsák és Inter arma-n ke-
resztül a 2012-es Nagyításig nyil-
ván más és más volt a motiváció. 
Ugyanakkor nagyon izgalmas látni így összesűrítve, a ti szavaitokkal élve 
„turbo” változatban az egészet, mennyit változott technikailag meg minden 
szempontból… :) 
N.B. : Nem okozott-e gondot összeállítani, összegyűjteni a képeket? 
G.R. : Szerencsére minden korábbi kiállításomról van néhány (van amiből 
csak egy) képem, pár kedvencemet pedig visszakértem magántulajdonból, a 
gyűjtőktől. 
N.B. : Hallottuk, ez volt a múlt. Volt
-e valamilyen újszerű illetve megle-
petés a kiállításon? 
G.R. : Igen, volt bizony. Újdonság 
volt két új szobrom, Az öreg halász 
és a tenger illetve a Metamorfózis 
(Átalakulás). Mindkettőt nyáron 
faragtam mahagóni fából., ők most a 
kedvencek. Meglepetés pedig a 
megnyitón volt bőségesen, elég, ha 
Szőke Luca csodálatos lírai dalaira 
vagy Petra és Meli tánc-
performenszére gondolok, melyet 
különleges, egyedi pólóban adtak 
elő. Mindkettő nagyon izgalmas 
volt. Angyal Mária művészettörté-
nész színvonalas megnyitója nem 
volt meglepetés, ő mindig jó. :) 

Interjú Ricsi bácsival 



N.B. : Mindig izgalmas kérdés, mitől, miről vagy kitől kap ihletet, ki az 
Ön múzsája? 
G.R. : Hú, ez elég bonyolult kérdés… ugyanakkor talán egyszerű is. :) Az 
ihlet nyilván 
az életemből fakad, mint minden „művészfélének”. Az életről pedig az a 
hitvallásom, hogy nem nézni kell, hanem látni és megélni! Ezért kaptunk 
(mindenki) talentumot Felülről, az biztos. Voltak már ihlet vagy gondolat 
forrásai régi kulcsok, pénzérmék, régi családi vagy háborús fotók, filmek, 
versek, zene… és természetesen a múzsák. Általában egy dolog és sze-
mély együttesen hat rám, bár olyan is van, amikor fogalmam sincs, hon-
nan jött az ihlet. :D 
N.B. : És akkor ki vagy kik a múzsák, a modellek az Ön művészetében? 
G.R. : Nos, ha valaki ott volt a legutóbbi megnyitómon, majdnem minden-
kit láthatott. Természetesen örök ihlet forrása számomra feleségem és 
Szandra lányom, de gyakran modelljei és ihletői képeimnek kedves és 
szépséges volt tanítványaim. És van valaki, egyik legrégebbi barátom lá-
nya, aki 2007 óta állandó, különleges, türelmes modellem és múzsám, 
Edwina. 
N.B. : Van-e művészi példaképe? 
G.R. : Miután művészettörténettel próbállak többek között Titeket is meg-
fertőzni, nem könnyű a választás… talán Rembrandt, Van Gogh és Picas-
so, meg persze a zseniális szobrász Rodin. Az egész életével utolérhetetlen 
Michelangelo, de hát ő mindenkinek etalon, és a felsoroltak is mind elké-
pesztő tehetségek… 
N.B. : Végül, miért lett tanár, hogy tudja az alkotást összehangolni a taní-
tással, nem érzi-e úgy, hogy csak a művészetnek kellett volna élnie? 
G.R. : Ez 3 kérdés, igyekszem röviden válaszolni. Tanár azért lettem, mert 
szeretek tanítani. A művész-tanárságban rengeteget segít az alkotói na-
pom, melyért nagyon hálás vagyok a Don Bosco mindenkori vezetésének. 
A harmadik kérdés összefügg a másodikkal, és a válasz részben Ti vagy-
tok, tanítványok. Nyilván nem lehet pontosan tudni, hogy alakul az éle-
tem, ha „csak” művésznek állok. Lehet, hogy sikeresebb vagy ismertebb 
lennék, de boldogabb aligha. Soha nem bántam meg, hogy taníthatok a 
Bosco-ban, én így érzem teljesnek az életem. A művészetemből talán át 
tudok nektek adni az órákon, a táborokban, a Gráciában. Cserébe kapom 
Tőletek a fiatalságot, a friss energiát és ötleteket, később a modelleket, ez 
így remekül kiegészíti egymást. „Elég látnom, hogy fiatalok vagytok, már-
is szeretlek Benneteket.” Ezt iskolánk névadója, Don Bosco mondta, és Ő 
ritkán téved… :) 

Náray Bendegúz (6.a) 

Ministráns karácsony 
Idén is összegyűltek a ministránsok meg-
ünnepelni Jézus születését. Az ünnepség 
egy imával kezdődött, Majd Antal atya 
édesapja, Feri bácsi mesélt nekünk Antal 
atya és saját életéről. Elmesélte a 
szaléziakkal való találkozását, Antal atya 
pappá szentelését és sok minden mást 
kettőjük életéből. Ezután következett a 
ministránsverseny díjátadása, amelyet 
Míg András (animátor) nyert meg. Mind-
ezek után zajlott le a csocsóbajnokság, ahol 2 fős csapatok mérték össze erejüket, 
ezt Míg Balázs és Kiss Máté (szintén animátorok)  diadalmaskodott. Zárásként 
pedig imádkoztunk egyet közösen.  

Győrik Balázs (6.a) 

Állati 
Bár decemberre ígérték, de januárban már 
tényleg koalák fognak érkezni a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykertbe. 
Januárban két koala érkezik Budapestre a Fővá-
rosi Állat- és Növénykertbe - mondta Hanga 
Zoltán, az állatkert szóvivője a Hír 24 Hírműso-
rának. Perzsányi Miklós, az állatkert főigazgató-
ja még szeptemberben az óriásvidrák bemutatá-
sakor jelentette be, hogy hamarosan koalák ér-
keznek, de akkor még úgy volt, hogy már dec-
emberre itt lesznek. 
 
Az állatkertben már készül a koalaház, a koala-
várólistán pedig Budapest már az első helyen áll, 
miután sikerült olyan körülményeket teremteni 
az érkező erszényeseknek, hogy ott majd szaporodni is tudjanak - ez 
pluszpontot jelent a várólistákon. 
 
Hanga Zoltán szóvivő elmondta, a koalák esetében szigorú tartási feltéte-
leknek kell megfelelni, és azért is bonyolult a tartásuk, mert folyamatosan 
biztosítani kell számukra tápláléknak az eukaliptuszt, ami viszont Magyar-
országon nem terem meg. Mint kiderült, a koalabeszerzés egy több milliós 
beruházás. 
 
Ha azonban sikerül a koalákat szaporítani, az további pluszpontokat is 
jelent majd Budapestnek, az állatkert pedig panda beszerzését is tervezi. 

Rakonczai Maja (7.b) 



Boscós élmények 
 A hideg időszak beköszöntével jó sok program érkezik a Boscóba.  
November 27-én,mint minden évben,Jótékonysági estet rendezett az isko-
la. Felléptek balettosok, rockysok, énekes iskolások, musicalesek, hang-
szeresek és - mint például a mi osztályunk is - néptáncosok. A délután 
ötkor kezdődő műsor egészen negyed kilencig tartott félórás szünettel. A 
vállalkozó szellemű szülők, anyukák büfével fogadták a nézőket, lehetett 
lakmározni a finom szendvicsekből és a csábító süteményekből. Az egész 
iskolából felléptek gyerekek, az elsősöktől kezdve a nyolcadikosokig, sőt 
az ovisok és volt tanítványok is megörvendeztettek minket produkcióikkal. 
Közben az osztályban készül az adventi tabló, mely az önként jelentkezők 
műve. Sok színes filctoll, hatalmas kartonok, szebbnél szebb rajzok, meg-
látjuk mi lesz belőle! 
Van más kreatív program is! Az osztályból két csapat is benevezett a bő-
röndversenyre, melyen először fényképet kellett készíteni a bőröndről, 
majd be kellett rendezni. Vagy Sándor István vagy Don Bosco életéhez 
köthető  képeket, (szent) tárgyakat kellett elhelyezni a kofferban. Vágtak, 
nyomtattak, írtak, lamináltak, rajzoltak, keresgéltek a csapatok és vé-
gül…….kész! A bőröndöket már beadták, várjuk az eredményt. 
A várakozás alatt pénteken ellátogattunk Bécsbe. Reggel 6-os indulással 
10-re megérkeztünk. Először a Tropicariumot tekintettük meg. Rábámul-
tunk az óriásteknősre, Puppi-ra, aki a hátán egy halat szállított. Simogat-
tunk halakat, és egy „dzsungelházban” is bóklásztunk egy jót. Még maj-
mok is mászkáltak a lábaink alatt. A rettenetes Tropicarium szagot még 
mindig az orrunkban érezzük. Majd átsétáltunk az Albertinába, és megnéz-
tük Miro érdekes képeit. Később a Stephansdomba is benéztünk, majd 
elballagtunk a Városházáig, és belehallgattunk az adventi koncertbe. Utá-
na indulás vásárolni ! Folyt a pénzköltés bódéról bódéra a vásáron (Persze 
csak mértékkel!), de megérte! Finom ételeket, szép ajándékokat és mókás 
tárgyakat vettünk. Kedden karácsonyi előadást adnak a templomban és 
többen az osztályból is szerepelnek. Ezek után csütörtökön elvándorlunk 
az elsősökhöz, hogy játsszunk velük egy kicsit, és sok szép ajándékot is 
készítettünk nekik. Másnap pedig . . . osztálykarácsony ! Az angyalkák 
megajándékozzák egymást.  
Jöhet a téli szünet ! ! !  Kóder Júlia, Kertész Luca (5.b) 

Megoldások: (febr. 16-ig lehet odaadni Ákos bácsinak) 
Német: 
Keresztrejtvény 
Filmkvíz: 
Weblapos 

Frühling, Sommer, Herbst, Winter und … die 
fünfte Jahreszeit heißt in Deutschland: Karneval.  
Am Rhein fängt er jedes Jahr am 11. 11. um 11 
Uhr und 11 Minuten mit Musik und Tanz an.  
Die Zeit der Maskenbälle ist zwischen dem Drei-
königstag und dem Osterfasten. Die „drei tollen 
Tage” sind im Februar, von Karnevalssonntag bis Karnevalsdienstag. Der 
Karnevalprinz und die Karnevalprinzessin sind in diesen Tagen die Köni-
ge der Stadt, sie “herrschen“ über das „Narrenvolk“. Es gibt viel gutes 
Essen, Wein, Bier und Schnaps. Musikanten spielen auf, es wird getanzt. 
Die Leute verkleiden sich mit fantasievollen Mas-
ken und Kostümen. In vielen Städten gibt es Kar-
nevalsumzüge. Am „Rosenmontag“ haben die 
Schüler keine Schule. Am Dienstag wird noch ein-
mal richtig wild gefeiert, bis kurz vor Mitternacht 
mit dem letzten Tanz der Karneval zu Ende geht.   

„Alaaf!“ & „Helau!” (Német rejtvény) 

1. Was ist die närrische Zahl des Karnevals? 
2. Dieser Festtag ist am 11. November 
3. Welches christliche Fest ist am 6. Januar?  
4. Nach der Bedeutung des Karnevals nehmen wir davon Abschied 
5. Wie heißt der letzte Tanz des Karnevals? 
6. Was ist der erste Tag der christlichen Fastenzeit? 
7. Dieses süße, mit Marmelade gefüllte Gebäck wird zu Karneval gebacken 
8. Welcher Tag ist der letzte Karnevalstag? 

Tünde néni 



Weblapos rejtvény 
Az alábbi kérdésekre a weboldalunkon minden választ megta-
lálsz. (www.donboscoiskola.hu)  

1. A nyitóoldalon (a képek vetítésénél) az erdei iskolások melyik vá-
rosba látogattak el? 

2. A Szent Mihály napi főzőversenyről készült képen, hányan visel-
nek kék Don Boscós pólót? 

3. Mire utal ez a logo?  
 
 
 
 
 

4. Hány V betűvel kezdődő tanárunk van? 
5. „Don Bosco, Olaszország és a világ kincse.” Ki mondta? 
6. Mikor került egyházi tulajdonba az iskola épülete? 
7. Mi az óvodánk telefonszáma? 
8. Mi volt a halacska csoport színe korábban? 
9. A BoScolapban megjelenő írásokat milyen e-mail-re várjuk? 
10. Az iskola Facebook oldalán mit ábrázol a fejlécen található 2 kép? 

Laci bácsi 

1. Ebben a városban is 
élt Don Bosco ( a le-
pelről is híres).                 
2. Don Bosco kutyája.   
3. Don Bosco ünnepé-
nek a hónapja.       
4. Jézus 72 embere.     

5. Don Bosco mindig erre ösztönözte a gyerekeket ( az egyik szentség).      
6. Itt is járt Don Bosco (Minden út ide vezet :)            
7. Ezt a rendet alapította Don Bosco.              
8. Sok ilyet fogadott be (Otthontalan fiatalok).            
9. Don Bosco kiskorában ilyeneket csinált az utcán, nagy sikert aratva. 

Keresztrejtvény 

Kátai-Pál Benedek (6.a) 

A folyosón hárman játszunk: 
Dudus, Peti meg én. 
A csengőt meg sem hallottuk, 
Baj is lett a végén. 

Versek 
Intő vers 

Mi csak kicsit kommandóztunk, 
Nem néztük az időt, 
Gonosz ellen vívtunk csatát, 
Nem kímélve erőt. 

Küzdöttünk, mint vad oroszlán, 
Fogva pisztolyt, puskát. 
Latba vetve sok technikát… 
Lekéstük az órát! 

A gonoszt legyőztük végül, 
Mit is kell még tennünk? 
Miénket is messze űzni, 
Ne maradjon bennünk. 

Becsöngettek, elkéstünk hát, 
Hiába a bánat. 
Intő helyett, verset írunk, 
Rögtön akár hármat. 

Rembeczki Zsolt (7.a) 

Hideg van odakint, fúj a szél, 
Lentről pedig lágy illat kél. 
Kíváncsi vagyok forró csoki, kakaó, 
De lehet puding is vagy kapucsínó. 
 
Fázom, sőt még vacogok, 
Így meg majd hogy alszom? 
A leheletem látszik, 
Ez így nem játszik! 
 
Hogy fogok egyben maradni, 
S az éjszakát áthidalni? 
Most akár a tea is jól jönne, 
De túl messze van az étkezde. 
 
De hirtelen olvad a kezem, 
És melegség jár át engem. 
Most jót fogok aludni, 
Paplanba burkolózni. 

Fázós vers 

Nobilis Domonkos (ex-boscós) 



Film- és Könyvajánló 
Maros Edit: Hűvösvölgyi suli 1 
Mikor hallottam erről a könyvről, eleinte nem akartam elolvasni, mert azt 
hittem, hogy a Szent Johanna Gimi utánzata, de nem. Ez egy nagyon jó, 
élethű történet 2 tizennégy éves lányról, Dóriról és Nóriról. Szerintem 
érdemes elolvasni, nekem nagyon tetszett. 
„Kamasznak lenni nem könnyű. Először is ott vannak a felnőttek, akik azt 
hiszik, hogy mindent jobban tudnak, és általában ki is mondják a vélemé-
nyüket. Aztán az igazi ellenségek, a pattanások, amik a lehető legrosszabb-
kor tűnnek fel, hogy megnehezítsék az amúgy is bonyolult hétköznapokat. 
Na és akkor még nem beszéltünk a szerelemnek nevezett izéről, ami vég-
képp érthetetlen és kiborító. A túlélésben sokat segít, ha az embernek van-
nak osztálytársai, ha elérhető a Facebook és van kivel chatelni a legége-
tőbb kérdésekről, illetve ha megfelelően élénk a fantázia – arra az esetre, 
ha feltétlenül ki kell találni, mondjuk egy kamu pasit cikis helyzetek megol-
dására. És sokszor jól jön egy ikertesó is. A „Hűvösvölgyi suli” tizennégy 
éves ikrei a kamaszkor útvesztőiben barangolnak, néha kéz a kézben, néha 
nem szólok hozzád hangulatban, olykor pedig egymást kirángatva a csává-
ból. Mikor mire van szükség.” 
Éhezők viadala: A kiválasztott (1. rész) 
Az éhezők viadala, szerintem remek folytatása. Folytatódik Katniss törté-
nete, Panem jobb jövője a cél. Aki látta az első két részt, annak feltétlenül 
látnia kell ezt is. Ha valaki szeret olvasni, akkor olvassa el a könyvet is, 
mert az is olyan jó, mint a film. 
„A harmadik rész, a második epizód végén elinduló végső, nagy 
Kapitólium elleni forradalmat meséli el, mely tömeges lázadás hőse, 
Katniss Everdeen lesz a remény szimbóluma. Bár minden ellene szólt, 
Katniss Everdeennek kétszer is sikerült élve kikerülnie az Éhezők Viadalá-
ból. Túlélt minden megpróbáltatást, de még mindig nincs biztonságban. 
Mert a Kapitólium bűnbakot keres a lázadás miatt. Snow elnök pedig egy-
értelművé tette: a Kapitólium haragja elől senki sem menekülhet. Sem 
Katniss családja, sem a barátai, sem pedig a 12. Körzet lakói. De közele-
dik a végső forradalom ideje, amikor a nép végre szembeszáll a 
Kapitólium zsarnokságával. S ebben a harcban Katnissnek döntő szerepe 
lesz. Az ő bátorságától, kitartásától és eltökéltségétől függ Panem jövője. 
Mert ő a kiválasztott. De maradt-e elég ereje hozzá, hogy megvívja az 
utolsó, mindent eldöntő harcot?” 

Szabó Gina (ex-boscós) 

Versenyeredmények (1. félév) 

Junior Nyelvvizsga 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is nyelvvizsgáztak a nyolcadikos diákja-
ink. Novemberben az angolosok (Dévényi Csenge, Kovács Eszter, Nagy 
Zsófia Léna, Rozman Nikolett, Sáros Levente, Varga Lili), decemberben 
a németes diákok (Farkas Krisztina, Haid Anna és Nagy Máté) tettek 
sikeres Junior nyelvvizsgát a Rigó utca nyelvvizsgaközpontban. Az iz-
galmas délelőtt eredménye a Junior nyelvvizsga oklevél és a vizsgarutin. 
Mindenkinek gratulálunk!     Nyelvtanárok 



Viccek 
A rendőr egy krokodilt talál a Belvárosban. 
- Vigye ki az Állatkertbe! - mondja a főnöke. 
A rendőr másnap a krokodillal együtt jön a szolgálatba. 
- Nem megmondtam, hogy vigye ki az Állatkertbe? - kérdezi a főnök. 
- Ott tegnap voltunk, - feleli a rendőr - ma moziba megyünk. 
 
- Mit gondol, doktor úr, lehetek én rövidlátó létemre futballista? 
- Hát, futballista sajnos nem. De bíró bizonyára... 
 
- Mit csinál az ebéddel Szabóné, ha nem ízlik a férjének? 
- Ilyen nem fordulhat elő. Ha mégis, akkor elteszem neki vacsorára. 
 
Egy tetőtől talpig begipszelt beteg kérdezi az ápolónőtől: 
- Nővérke, nem tudja véletlenül, hogy sikerült az autóvezetői vizsgám? 

Közvélemény-kutatás 
Mit szoktatok enni Szenteste,Karácsonykor? 

Felsősök 

1. Főétel: halat, ananászos hússal és sült krumplival 
Desszert: beigli és mézeskalács 

2. Főétel: csirke és töltött káposzta 
Desszert: kalács 

6 szavazat 

3. Főétel: halászlé 
Desszert: linzer 

4 szavazat 

4. Főétel: pulyaragu leves, krumplipüré 
Desszert: krémes, mézeskalács 

4 szavazat 

5. Mindig mást esznek 2 szavazat 

6. Főétel: halászlé, hal és kaszinótojás 
Desszert: beigli, mézeskalács 

1 szavazat 

7. Főétel: pizza 1 szavazat 

10 szavazat 

 Alsósok 

1. Főétel: hal,fokhagymásöntettel és főtt krumplival 

10 szavazat 

2. Főétel: Halászlé 4 szavazat 

1. Desszert: beigli 10 szavazat 

2. Desszert: mézeskalács 6 szavazat 

Wagner Andor és Zsuzsi  (4.b) 

Vermessy Adrienn (7.b) és András  (4.b) 

Melyik mesére ismersz rá a következő mondatokból?  
1. A főszereplő az erdőn keresztül jut el nagymamájához. 

G: Piroska és a farkas    N: Szépség és a szörnyeteg M: Aladdin 
2. 100 éves álomba merült a királylány a gonosz tündér átka miatt.  

A: Csipkerózsika  I: Rio  E: Bambi 
3.Apró szereplői bányában dolgoznak.  

R: Hófehérke és a hét törpe T: Verdák S: Szörny Rt. 
4. Az élő eper ijedtében bezselézik.  

D: Repcsik  F: Derült égből fasírt 2. B: Vadkaland 
5. A sok méz evés következtében nagy bendője beszorul barátja ajtajá-

ba.  
I: Micimackó O: Pocahontas U: Szörny egyetem 

6.Fiatal gyermekek külön szigeten élnek és játszanak, időnként azon-
ban bejönnek a városba. 
A: Jégvarázs E: Pán Péter Ő: A dzsungel könyve 

7. Hatalmas erejével minden szörnyet legyőz, és menti meg az Olüm-
poszt.  
P: Csipet csapat L: Herkules K: Mackótestvér 

8. Csodálatos ruhája és tökhintója éjfélkor szertefoszlik.  
T: Kung Fu Panda  C: 101 kiskutya D: Hamupipőke 

9. Bolond Kalapos, Vörös Királynő, Fehér Királynő, Hőscincér, Vi-
gyori Úr, s egyéb érdekes szereplők színezik a történetet.  
1. Merida, a bátor 2. Alice Csodaországban 3. Madagaszkár 

Filmkvíz 

István atyáról 
Tavaly decemberben hunyt el Verbényi István atya, aki 1986 és 2001 

között Albertfalva plébánosa volt. Halála után végiggondoltam, hogy mi mindent 
is köszönhetek neki. Munkásságának csak egy kis részét tudom összefoglalni, 
amihez személyes emlékem kötődik.  

Egészen kicsi koromban nem csak a családomtól tanultam a hitünkről, de 
hittan-ovira is jártam a plébániára, ahol rajzolva, színezgetve, énekelve ismertük 
meg Jézus csodáit, életének eseményeit. Ezeket az alkalmakat nem István atya 
tartotta, de a templomi hitoktatást ő felügyelte, ösztönözte, ill. a nagyobbakkal már 
ő foglalkozott. 
István atya egyik fő műve a Don Bosco iskola megalapítása. Az óvoda után nekem 
természetes volt, hogy katolikus iskolába járhattam. Akkor még nem tudatosult 
bennem, hogy többen fáradoztak, küzdöttek azért, hogy az iskola létrejöhessen, az 
Egyház használatba vehesse az önkormányzattól az épületet, majd 1992 tavaszán 
megkapja az engedélyeket, és szeptemberben megnyithassa a kapuit. Sok ember 
munkájának gyümölcse ez a jól működő iskola, de az önkormányzat jóváhagyó 
döntése után István atya volt a szervezés kulcsfigurája.  

Klicsu Dorottya (ex-boscós) 



Nem csak az 
előkészítő munkában 
vállalt részt, hanem az 
első tanévnyitó után is 
atyai szeretettel kísérte 
figyelemmel az iskola 
útját és segítette, ahogy 
tudta. Amikor negyedikes 
voltam, hittant tanított az 
osztályunknak. Annyi 
emlékem van róla, hogy 
nagyon komolyak voltak 
az órái, sokat tanultunk 
tőle. Húgom másodikos 
volt, nekik egy-egy történetet olvasott fel a Bibliából, és azt kellett lerajzolniuk. 
Minden korosztállyal megfelelő módon foglalkozott. 

Nagyon szerettem a Don Boscoba járni, biztos, hogy egész életemre 
pozitív hatással volt. Annyi jó dologra tudok visszagondolni: az adventi roráték - 
agapéval, táborok, versenyek, Mária köszöntése énekekkel, kirándulások, lelki 
napok, színház- és kiállítás-látogatások, és még hosszan sorolhatnám. Tanáraimról 
is nagyon kedves emlékeket őrzök, ők nem csak a lelkünkre figyeltek, de olyan 
magas színvonalon oktattak, hogy tulajdonképp akármelyik jó gimnáziumba felvé-
telt nyerhettünk. Hálás vagyok István atyának, hogy ezt elindította! 

István atya pasztorációs munkásságának lényegi vonása volt, hogy az ő 
buzdítására kezdtek a családok összejárni. Mára sok élő, pezsgő családos közösség 
nőtt ki abból a magból. A nyári családos táborokba is minden évben ellátogatott, és 
elbeszélgetett a házaspárokkal az igényeikről, terveikről. Így indultak be a szombat 
délutáni jó hangulatú, igazán gyerekbarát családos misék. Sokan itt, vagy az isko-
lamiséken olvastunk fel először olvasmányokat, könyörgéseket. Szintén az egyik 
nyári családos táborban fogalmazódott meg az a javaslat, hogy tartsunk esti ima-
órákat családjainkért, fiataljainkért. Mára már egész kis zenekar kíséri a Taizés 
énekeket elsőpéntekenként ezeken az imaórákon. 

Az Albertfalvi Keresztény Társaskör alapítását is lelkesen támogatta 
István atya. Az AKTK indulásától fogva meghatározó szereplője Albertfalva életé-
nek; számtalan programot szervezett, és szervez ma is (Szent Mihály-napi búcsú, 
bálok, előadások, honismereti tábor kárpátaljai fiataloknak stb.). Mikor István atya 
elnökként vezette a társaskör munkáját, mellette dolgozhattam 3 éven keresztül. 
Ekkor István atya plébánosként már nyugállományba vonult, de amit tudott, meg-
tett Albertfalva híveiért. Amennyire erejéből telt, segített a plébánián, nem vonult 
vissza a közéletből. 

Végül egy teljesen személyes és friss emlék: mikor értesült kislányunk 
születéséről, szívből örült velünk. Jó érzés volt, hogy így számon tartja az 
„elvándorolt” albertfalviakat is. 

Biztos vagyok benne, hogy ahogyan eddig itt a földi életében is, olyan 
kitartóan segít minket Odafentről is. 

Bisztrayné Bató Kinga (ex-boscós) 

Sármay Dorottya (8.a) 

Almás reggeli 
Hozzávalók: 
1 alma, fél citrom reszelt héja, 
1, 5 dl joghurt, csipetnyi fahéj, 
1 deci almalé, 1 evőkanálnyi méz 
 
Először fogok egy szép, megmosott almát, és kisebb koc-
kákra vágom, majd beleszórom a turmixba. 
Jöhet most a gépbe a kálcium dús joghurt. 
Aztán egy kis édesítés következik, 1 evőkanálnyi lágy 
méz. 
Utána zamatos almalevet öntök a gépbe, aztán beleresze-
lem egy fél citrom illatos héját. 
Már csak egy kis fűszerezés van hátra; egy csipetnyi 
fahéjjal szórom meg a turmixot és már nyomom is a gom-
bot. Kb. fél perc és kész is a mámorító reggeli. 

 Hozzávalók / 4 adag 
 
200 dkg étcsokoládé, 100 g vaj, 

165 g cukor, 3 db tojás, 

1 teáskanál vanília aroma, 

225 g finomliszt, 0.5 tk sütőpor, 

2 ek cukrozatlan kakaópor 

150 g porcukor 

Elkészítés: 

1. A csokoládét és a vajat vízgőz felett összeolvasztjuk, majd 5 percig 
állni hagyjuk. 
2. Fakanállal belekeverjük a tojásokat, jól összekeverjük homogén masz-
szává. 
3. Hozzáadjuk a vaníliát, lisztet, kakaóport, sütőport, cukrot és fakanállal 
jól összekeverjük. (Krémes állagú, sűrű masszát kapunk.) 
4. Letakarva 45 percre betesszük a hűtőbe, a sütőt előmelegítjük. 
5. A porcukrot átszitáljuk és egy mélyebb tálkába tesszük. 
6. Kivesszük a masszát és 20-24 darab golyót formálunk. 
7. Egyenként meghempergetjük a porcukorban jó alaposan, majd sütőpa-
pírral bélelt tepsire tesszük, egymástól kb. 2 cm-re. 
8.A sütőben 15 perc alatt megsütjük. Kivesszük és hagyjuk, hogy kihűljön. 

sütési hőfok: 175°C  előkészület: 45 perc  sütés: 15 perc 
 

Csokoládés hógolyó 

Dévényi Csenge (8.a) 



Don Boscónak eregettek léggömböket Spanyolországban  

A szalézi rendalapító születése bicentenáriumi évének kezdetén, január 14-
én délben százezer 
léggömböt eresztet-
tek fel az égre a Don 
Bosco Szaléziak és a 
Don Bosco Nővérek 
iskoláiban Spanyol-
országban. Ezzel 
kezdődött el a jubile-
umi ünnepi esemé-
nyek sorozata az or-
szágban – közli a 
Szaléziak.hu 
 
Minden szalézi isko-
lában felolvasták a 
közös kiáltványt, 
amelyben az állt: 
„Azt akarjuk, hogy magasra repüljön az üzenetünk, és azt akarjuk, hogy 
sok ezer más fiatal is csatlakozzon hozzánk, hogy együtt megünnepeljük 
Don Bosco kétszázadik születésnapját.” 
Január 14-én az ég tele lett színes léggömbökkel: a kezdeményezésben 
részt vettek a szalézi iskolák Vigóban, Pamplonában, Madridban, Las 
Palmasban, Valenciában, Oviedóban, Méridában és sok más helyen, ahol a 
szaléziak és a Segítő Szűz Mária Leányai jelen vannak Spanyolországban. 
„A léggömbökkel fejezzük ki azt, hogy a mi kívánságunk a béke, a testvé-
riség, az igazságosság és a remény az egész világon. Don Bosco arra taní-
tott minket, hogy az álmok azért vannak, hogy megvalósítsuk őket.” 
Sok helyen megjelenítették Don Bosco életének eseményeit, ahogy azt az 
Oratóriumi emlékiratokban ő maga leírta: többek között a megkeresztelé-
sét, az édesapja halálát; vagy azt, ahogyan anyja, Margit mama tanította 
neki és a testvéreinek a katekizmust. 
 
A léggömbök az égen azt a három helyet jelképez-
ték, ahol Don Bosco működött: a játszóteret, az 
iskolát és a templomot. Ezek voltak akkor, és to-
vábbra is ezek a nélkülözhetetlen helyei annak, 
hogy a szaléziak elérjék céljukat: „jó kereszténye-
ket és becsületes állampolgárokat” neveljenek. 

Szerkesztők: 
Vermessy András (4.b)     Vermessy Adrienn (7.b) 
Győrik Balázs (6.a)           Kátai-Pál Benedek  (6.a)      
Náray Bendegúz (6.a)       Dudás-Kass Zsombor (7.b)  
Rakonczai Maja (7.b)       Dévényi Csenge (8.a)       
Sármay Dorka   (8. a)       Szabó Gina (ex-boscós)      
Wagner Zsuzsi   (4.b)       Wagner Andor (4.b.)           
Lendvai Flóra      és          Klicsu Dorottya (ex-boscós)
Laci bácsi                          Tünde néni                 

 
 

 
 

Ha TE is szeret-
néd szerkeszteni a BoScolapot, jelent-
kezz Makrai Ákos bácsinál! 

Főszerkesztőség: 


