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PROJEKT MEGHÍVÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Tanári zarándoklat 
DÁTUMA: 2015. október 16-17. 
 

 
Kedves Kollégák! 

 
Az idei tanévben is aktuálissá vált az őszi tantestületi lelki 

gyakorlattal összekötött közösségépítő hétvégénk. 
Ebben az évben Diósgyőr-Szerencs-Tokaj lesz az úti cél. 

A rendezvényt záró szentmisét Henrik atya Szerencsen a város 
szélén álló modern templomban fogja bemutatni. 

Jelentkezésedre számítunk! 
 

Iskolavezetés 
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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Tanári zarándoklat 
DÁTUMA: 2015. október 16-17. 

 
Beszámoló 

 
A Don Bosco Iskola és Óvoda tantestülete október 16-án reggeli 
szentmise után Henrik atyával együtt szomorú időben, de annál 
jobb kedvvel Diósgyőrbe utazott. A vár és a múzeum 
megtekintése után Ómassán, a Fazola Henrik által készített első 
vaskohót néztük meg. A szállás Tokajban volt, ahol a késő 
délutáni fényekben gyönyörködhettünk a város természeti 
szépségeiben, a vadregényes Tisza és Bodrog folyók partján. A 
finom vacsora után hangulatos beszélgetéssel telt az este, 
amely lehetőséget adott arra, hogy a kollégák más oldalról is 
megismerjék egymást, mint a mindennapi munka kapcsán. 
A szombati napon a reggeli után a bátrabbak a zuhogó esőben 
és térdig érő sárban felmentek a tarcali Jézus szoborhoz, a 
többiek aggódva és irigykedve várták őket, miközben 
levetítették a szobor avatási ünnepségét (akkor ragyogóan 
sütött a nap). 
Megismerkedtünk Szerencs nevezetességeivel, majd a Munkás 
Szent József tiszteletére szentelt templomban találkoztunk a 
templom plébánosával, aki nagy szeretettel  beszélt hozzánk. 
Lehetőségünk volt találkozni Szerencs katolikus intézményeinek 
igazgatóival is. 
A reggeli után a bátrabbak a zuhogó esőben és térdig érő 
sárban felmentek a tarcali Jézus szoborhoz, a többiek aggódva 
és irigykedve várták őket, miközben levetítették a szobor 
avatási ünnepségét (akkor ragyogóan sütött a nap). 
A templomban Henrik atya szívhez szóló szavai adtak lelki 
megerősítést az elkövetkező időszakra. 
A hosszú buszos utazás alatt imával, énekekkel, tartalmas 
beszélgetésekkel tettük hasznossá az együtt töltött időt. 
A program a rossz idő dacára remekül sikerült. Megújulva, 
lelkiekben megerősödve tértünk haza és folytathatjuk a 
megkezdett munkát. 
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