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BoscoLap 2009/10-es tanév 

Az építkezés 

I. szám 

Don Bosco 

Interjú Klári nénivel az építkezésrıl 

Húsvét 

Mint bizonyára 
é sz reve t té tek , 
iskolánkban épít-
kezés folyik. (…) 
errıl kérdeztem 
K l á r i  n én i t , 
i s k o l á n k 
igazgatóját. 

Részletek a 2. 
oldalon... 

Valójában Jézust, Isten 
f iának fe l támadását 
ünnepeljük a tavaszi 
mozgóünnepen. 

Részletek a 11. oldalon... 

A húsvét ünnepe mozgó 
ünnep, idén (2010-ben) 
április 4-én ünnepeljük. 
Ilyenkor többet imádko-
zunk, az ünnep elıtt 
gyónunk, de a népszokás-
ok miatt a fiúk illatos 
vízzel meglocsolják a 
lányokat, ık pedig cseré-

be tojást, de ma már 
inkább pénzt adnak . 
Elıtte az emberek böj-
tölnek hamvazószerdától 
húsvétig, péntekenként a 
14 éven felüliek nem 
esznek húst, és az élve-
zetekrıl (tv, számítógép, 
csoki, stb.) lemondanak. 

Nyereményjáték: 

• Két rejtvényünk-
kel is lehet nyerni 

• Csokit és más 
értékes finomsá-
got 

• Jelentkezz Te is a 
szerkesztı csa-
patba, légy újság-
író! 

Kiemelt tartalom: 

Interjú Klári 
nénivel 
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Szerelmes vers 3 
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Kumaritasvili 
balladája 

15 
Don Bosco, iskolánk névadójá-
nak életrajza a 9. oldalon 



Az elmúlt hetekben tapasztaltuk, hogy munkások és gépek jelentek 
meg az iskola udvarán, munkaterületet kerítettek el. Régóta tudjuk, 
hogy építkezés készülıdik, most már látjuk az elsı lépéseket. 

Errıl kérdezem Klári nénit, az iskola igazgatóját: 

- Kedves Klári néni, kérem, szíveskedjen tájékoztatni a BoscoLap 
olvasóit: mi várható, mire kell számítanunk, mire figyeljünk jobban a 
tanév hátra lévı részében? 

- Nagy változások elıtt állunk. Amit most láttok, 
azok a kezdı lépések, amelyek elengedhetetlenül szükségesek 
az építkezés megkezdéséhez. 

Az épület tulajdonjogának átadá-
sát hosszú tervezı munka követ-
te. A tél folyamán sikerült a szak-
hatósági engedélyeket is beszerez-
ni. Az építkezéshez érvényes 
építési engedéllyel rendelkezünk. 

Az építkezést az tette szükséges-
sé, hogy az ebédlı már nem bírja 
el a megnövekedett létszámot, 
állapota felújításra szorul. Az 

építkezés során lebontjuk, a helyére nagyobb ebédlıt építünk, a tete-
jén tantermeket alakítunk ki, mivel a felsı tagozatos osztályoknak 
nagyobb tantermekre van szükségük. 

Új helyre kerül a tanári szoba és az irodák is. A földszinten ki fogunk 
alakítani kulturált fiú és lány öltözıt, amely lehetıvé teszi a felkészü-
lést a testnevelés órára, és az óra utáni tisztálkodás lehetıségét is 
biztosítja. Remélem, nagyon fogtok rá vigyázni! 

Mindezekhez az elsı lépés a gázvezeték kiváltása, ami már folyamatban 
van. Ezért kerítették el az udvart, ezt a munkát végzik most. Kérlek 
benneteket, segítsétek a dolgozók munkáját, az elkerített részeket 
messzirıl kerüljétek el, ügyeljetek arra, hogy ne kerüljön labda az 
építési területre! 

Az elıkészítı munkák után a tereprendezés, majd ebédlı lebontása 
következik. Ezt még ti is fogjátok látni, mert erre a tanév vége elıtt 
kerül sor, azért, hogy szeptemberben már a kibıvített épületben tud-
junk kezdeni. 

Az építkezés sajnos kényelmetlenséggel jár, amihez a Te türelmedet is 
kérjük. Neked is ki kell venned a részedet azzal, hogy: 

a megszokott ebédelési rend helyett más lesz az étkezés módja. 

Interjú Klári nénivel az építkezésrıl 

„Az 
építkezés 
sajnos 
kellemetlen-
séggel 
jár...” (ami 
reméljük, 
megéri) 
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KUMARITASVILI 

 

Nagy volt az izgalom Kanada szívében, 

Sportolók jöttek öt karika nevében. 

Mindenki bevonult a zászlója alatt, 

Grúzia színében Nodar is ott haladt. 

Mikor leszállt az este, nyugodni tértek, 

De Nodar fejébe gondolatok győltek: 

Vajon képes leszek, vajon gyızni fogok? 

Családom nevére büszkeséget hozok? 

 

Másnap verseny elıtt egy utolsó próba, 

S ott állt Kumaritasvili szánkója. 

De még egyszer fejben végigment a pályán, 

S megjelent neve az indítótáblán. 

Másoktól hallotta: - Nem lesz könnyő menet, 

Mert néhány kanyar igen veszélyes lehet. 

- Vajon képes leszek, vajon gyızni fogok? 

Családom nevére büszkeséget hozok? 

 

S elindult Nodar a szánkóján csúszva, 

Kanyarokat sorban maga mögött tudva. 

Ez az Nodar meglesz! – bizakodtak sokan, 

De néhányan kérdezték: - Nem megy túl gyorsan? 

Már csak egy kanyar kell, és bent van a célban, 

De ekkor hirtelen mindenki megtorpan. 

A helyszínen döbbenet, néma csend honolt, 

Messze a távolban egy anya felsikolt! 

 

A balladát írta: 
Sármay Berni 6/a 



 

Két informatikus találkozik. 
- Adj már kölcsön egy ezrest - mondja az egyik. 
- Rendben, de legyen inkább 1024, hogy kerek legyen.  
 

- Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka? 
- Tanár úr, a közlekedési táblák! 
- Na ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla? 
- Úgy, hogy ki volt rá írva: „Vigyázat, iskola! Lassítson!"  

- Mama, az iskolában azt mondták, hogy állandóan hazudok! 
- De Pistike, te még nem is jársz iskolába!  

A plébánosnak nincs kedve a vasárnapi misét megtartani, ezért megtartattja a káplánnal, ı pedig 
elmegy golfozni egy messzi helyre, hogy senki se ismerje meg. Látja ezt Szt. Péter, s így szól: 
- Uram! Ugye megbünteted ezt a papot?!! 
- Hát persze, fiam. 
Üt a pap, s elsıre bemegy a labda, a tıle 400 m-re esı lyukba. Szt. Péter felháborodva: 
- Uram, azt mondtad megbünteted! 
- És szerinted kinek mesélheti el?? 
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Vicces megoldások diákok(nem boscósok) dolgozataiban: 
- II. József Mária és Terézia fia volt. 
- Amikor kitört a Vezúv, pompája teljesen elpusztult. 
- A valós szám az, amelyik tényleg annyi, amennyi. 
- Trójában falovakkal oldották meg a tömegközlekedést. 
- Az Árpád Ház nem sokáig volt üres, mert az Anjouk rögtön beköltöztek. 
- A baktériumokról: Van mikroszkopikus, ami kicsit nagyobb, mint ami mikroszkóppal látható. 
- A fecske egy költözı madár, olyan mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá. 
- Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elıl maga a király is csak álruhában tudott menekülni. 
- Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak. 
- Eötvös József többek között Budán született. 
- A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bőnért senkit sem lehet kétszer megöl-
ni. 
- Az éhen halt sereg kitakarodott az országból. 
- Az ıserdı olyan terület, ahová emberi kéz még nem tette be a lábát. 
- Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelıre felhagyott azzal a szándékával, hogy Ma-
gyarországot meghódítsa. 
- Szegény árva kislány volt Marika, sem apja, sem anyja, a nagynénje is csak úgy könyörületbıl hozta 
világra.  

Az osztálytermedben fogsz étkezni, egy tál étel lesz a menü. Dobozban kapod a saját adagodat. 
Evıeszközt és textil szalvétát neked kell hozni, hogy meg tudj teríteni magadnak. 

az udvaron betartod az új rend szabályait. Az ideiglenesen lecsökkent területen nem rohan-
gálsz, vigyázol magadra és társaidra. 

 

Az építkezés mindnyájunkat érint, nektek és a kedves Szülıknek is köszönjük megértı türelmét! 

 

- Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást, izgatottan várjuk az építkezés befejezését, és hogy birtokba 
vehessük az új épületrészt! 

Spenger Dániel 7. b 
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Elızı félévben, Kriesch Erzsi néni órájára egy kistanár, Gergı jött, 
akitıl megtudtuk, hogy tőzoltóként dolgozik. İ tartotta (Erzsi néni 
közbenjárásával) az órákat. Egy nap az osztályunknak azt a házi felada-
tot adta, hogy írjunk egy szerelmes verset. Következı órán szavazást is 
tartottunk, s íme, a gyıztes vers, mely osztálytársaim mőve: 

Ott álltunk a parton, kéz a kézben, 

S eluntam magam a nagy lézengésben. 

Nem vagy sem jóképő, sem romantikus, 

Inkább leszek politikus! 

Nem vagy egy gentleman az tény, 

S a szemedben sem csillog valami okos fény. 

Nem is értem én mit keresek melletted, 

Legyünk csak barátok, megértetted? 

Ne nézz így rám, nem akartalak megbántani, 

Csak az igazat szerettem volna feltárni. 

Bár a természeted kedves, csak a jó szándék vezérel, 

S egy fiú soha nem tudott hódítani az eszével. 

Gyere ide hagy öleljelek meg, 

S csak annyit mondok: szeretlek! 
Ágh Anna 7. a 

Házi feladat irodalom órára 

„(…) azt a 
házi feladatot 
adta, hogy 
írjunk egy 
szerelmes 
verset.” 



Néked int a hóvirág,  
s barka bontja bársonyát. 
Itt a tavasz: kikelet, 

s a húsvét is közeleg. 

Tele van a hajad kosszal, 
meglo- csollak Domestosszal! 

Ákom-bákom berkenye, 
Eljött húsvét reggele. 
Rózsavi- zet Erzsónak, 
Piros tojást Ferkónak! 

Ajtó mögött állok, 
Piros tojást várok. 
Ha nem adtok, lányok, 
Estig is itt állok! 
E szép házba nyitottam, 
Nefelejcset találtam, 
Nem hagyhatom hervadni, 
Meg szabad-e locsolni? 

E háznak kertjében van egy rózsatı, 
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtı. 
Vizet öntök a fejére, 
Szálljon áldás a kezére! 
Az Istentıl kérem, 
Piros tojás a bérem. 

Ludmány Laci 7.b 
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Locsolóversek (fiúknak) 

  

Petıfi én nem vagyok, 

verset írni nem tudok. 

  

Van nekem egy kis pacsulim,  
Leloccsintom magát,  
Ha egy kicsit mázlija van,  
Szereti a szagát. 

Miticzky Gábor 7.b 

 Az erdei kék ibolya 
Szép, mint a lányok mosolya. 
De mindkettı tovább szépül, 
Ettıl az illatos izétıl. 
Látod, még megvan a fele, 

Megöntözhetlek-e vele?  

  

Ha bujkál e háznak lánya, 
Csaljuk elı kiabálva! 
Ha nem jön a hívó szóra, 
Kölni helyett jön a szóda. 

Szabad locsolni? 

Viccek: 

Új tag a golf klubban, életében elıször golfozik. Az oktató 
magyarázza neki: 
- Látja ott messze azt a zászlót, arrafelé kell ütni a labdát. 
A tag hatalmasat üt, a labda száll-száll és két centire a lyuktól 
megáll. 
- És most, mit kell csinálni? - kérdezi az elképedt oktatót. 
- Most üsse bele a lyukba. 
- Ezt mondhatta volna elıbb is!  

 

Igor és Szása vesznek egy üveg vodkát. 
Igor: 
- Most a hátam mögé teszem a vodkát, és ha eltalálod, me-
lyik kezemben van, akkor megisszuk, ha nem, akkor össze-
törjük és leszokunk. Na, melyik kezemben van? 
Szása: 
- Bal! 
Igor: 
- Gondolkozz, Szása! Gondolkozz!  

 

Az osztályvezetı fıorvos behívatja az elmebeteg ápoltat a szobájába. 
- Nos, Kovács úr, Ön teljesen meggyógyult, elhagyhatja az intézetet. Na mi az, nem is örül? 
- Most minek örüljek? Hogy tavaly még én voltam Napóleon, most meg csak Kovács Jenı leszek?  

 

A szıke nı bemegy a McDonald's-ba: 
- Kérek 2 dl kólát, 1 hamburgert és egy kis sültkrumplit. 
- Itt fogyasztja? - kérdi az eladó. 
- Nem, ott a hátsó asztalnál.  
 

Két barát beszélget: 
- Sportolsz? 
- Minden nap jógázom. Hanyatt fekszem a heverın két órán át, a szememet egyetlen pontra füg-
gesztve. 
- Milyen pontra? 
- A képernyıre.  
 

Válóper során kérdezi a bíró a házaspár gyerekétıl: 
- Szeretnél apáddal élni? 
- Nem szeretnék - válaszolja a gyerek - mert mindig megvert. 
- Akkor inkább anyádnál maradsz? 
- Nem, ı is sokszor megvert. 
- Akkor, hol szeretnél lakni? 
- Szeretnék a magyar fociválogatotthoz költözni, ık sosem vernek meg senkit.  

Április 2-6 -TAVASZI SZÜNET 

Ápr. 4-5. - Húsvét 

Május 1. - Munka ünnepe 

Máj. 2. - Anyák Napja 

Máj. 6. - Savio Szt. Domonkos 

Máj. 7. - SULIBULI (WhiteParty) 

Máj. 14. - Tanulmányi kirándulás 

Máj. 29. - Vidámság napja 

Június 4. - TRIANON 

Jún. 6. - Úr napja 

Jún. 11. - Legek kirándulása 

Jún. 14. - Sportnap 

Jún. 15. - Ballagás 

Jún. 19. - Te Deum 

Jún. 23. - VAKÁCIÓ! 
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és a földeken. 
Ugyancsak nagyszombati szertartás a vízszentelés, azaz a templom keresztvizének megszentelése. A 
házakat is, a középkorban még talán a felnıtteket is megszentelték. Valószínőleg innen származik a 
keresztgyerek húsvéti megajándékozásának szokása. 

 Húsvéti szokások: Feltámadási körmenet 

 

A leglátványosabb nagyszombati szertartás a feltámadási kör-
menet volt. A középkorban még vasárnap hajnal, ma már nagy-
szombat estéjén tartják. Régebben a körmenetben a falu legte-
kintélyesebb embere hordozta körbe a feltámadt Jézus szob-
rát. Nagyszombaton ért véget a böjt is: a körmenetrıl hazatér-
ve fogyasztották el az ünnepi vacsorát. 
Éjszaka Jézus keresésére indultak az emberek. Ekkor a hívık 
énekelve körbejárták a helységbeli kereszteket, majd a legtávo-
labbinál megtalálták az általuk elızıleg elrejtett Jézus szobrot. 

  

  

Húsvéti ételek 

 

Szokás volt a húsvéti felszentelés vagy ételáldás is. Ilyenkor fehér kendıbe kötött tányéron vitték a 
templomba a sonkát, fıtt tojást, kalácsot és tormát. A mise végeztével a pap megszentelte a csoma-
got, majd az asszonyok sietve, majdhogynem szaladva vitték azt haza, mert úgy tartották, hogy aki 
gyorsan ér vissza a házába, az a munkában is ügyes lesz. Az ünnepi asztalnál mindenki kapott egy kis 
szeletet a megszentelt ételbıl. 

  

Húsvéti locsolkodás 

 
A húsvéti locsolkodás világi szokás. Régebben húsvét hétfın faluhelyen a kútból húzott vízzel lo-
csolták meg a lányokat, vagy nemes egyszerőséggel egy patakba vetették. A fiúk ezután tojást és 
szalonnát, vagy festett tojást kaptak, ez utóbbival a lány még az érzelmeit is ki tudta fejezni. Ma a 
fiúk illatos vízzel locsolnak. A mőveletet mondókával kísérik. A lányok köszönetképpen még ma is 
ajándékot adnak, de ma már a festett tojást sok helyen felváltotta a csokoládéból készült tojás vagy 
nyuszi figura. Sokszor aprópénz is jár a locsolkodónak. 
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Programok 

Márc. 25 - Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Márc. 26 - DÖK 

Márc. 27 - Iskolai keresztút, az animátorok szervezésében 

Márc. 31-Ápr. 1-ig - Tavaszi túrák 

Mi a kedvenc filmje? 

 

A Rain man, és a Tőzszeke-
rek 

 

Melyik országba szeretne legin-
kább elutazni? 

 

Szívesen elutaznék Egyiptom-
ba, megnézni a piramisokat, 
és részt vennék egy nílusi 
hajóúton. 

 

Köszönjük az interjút, dicsértes-
sék a Jézus Krisztus! 

Mindörökké, Ámen! Sziasztok 

Lırincz Bernadett 7. a 

Interjú Pártos Zoli bácsival 
Kiskorában Zoli bácsi mi 
szeretett volna lenni? 

 

Hetedik osztályos korom-
ban határoztam el, hogy 
testnevelı tanár leszek. 

 

Miért pont a matematikát és 
a testnevelést választotta? 

 

A testnevelés adott volt, 
ehhez kellett másik szakot 
választani, mivel általános 
iskolás korom óta szeretem 
a matematikát, és érettségi 
után a Tanárképzı Fıisko-
lán indult matematika-
testnevelés szak, így ezt a 
párosítást választottam. 

 

Milyen diákcsínyeket követtek 
el? 

 

Abban az idıben, amikor 
hetedik osztályos voltam, 
akkor volt újdonság a kazet-
tás magnó. Az egyik osztály-
társam be is hozott egyet az 
iskolába, és az alkalmat 
kihasználva magyar óra alatt 
bedugtuk a szekrény alá, és 
felvettük, ahogy kiabál a 
tanár. Óra vége felé aztán 
észrevette a magnót, és 
kiráncigálta a zsinórt a kon-
nektorból. Nagy balhé lett 
belıle… 

 

Hogy tetszik a Don Bosco? 

 

Jól érzem magam az iskolában, 
a tantestület tagjai és a diákok 
is szeretettel fogadtak, kollé-
gáim nagyon segítıkészek. 
Külön öröm, hogy a kiváló 7.b
-nek lehetek az osztályfınöke. 

Játszott-e röplabda csapatban? 

 

Végzıs koromban jártam a 
Tanítóképzı Fıiskolára edzé-
sekre, és akkor szerettem meg 
a röplabda sportot. Kiskorom-
tól jártam szertornázni a Fra-
diba, a Tanárképzı Fıiskolán 
pedig a tornászcsapattal jár-
tunk versenyekre. 

 

Általános Iskolában átlagosan 
milyen jegyei voltak matekból? 

 

Ötösöm volt általában. 

 

Melyik tantárgyat nem szerette? 

 

A történelem és a kémia nem 
tartozott a kedvenc tantárgya-
im közé. 

 

Melyik volt a kedvenc tantárgya? 

 

Az eddigiek alapján természe-
tesen a matek és a testnevelés, 
és nagyon szerettem az akkori 
gyakorlati foglalkozás órákat 
(ami most technika) is. 
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Mágia 
Jenna, a népes, de szegény Számos családban nevelkedik, egé-
szen addig a napig , míg Marcia fı-fı varázsló be nem viharzik 
kis házuk ajtaján, és el nem meséli a családnak, hogy a kislány 
valójában a leendı hercegnı, és most menekülniük kell, mert 
újra megjelent a Merénylı, aki anyja életét is kioltotta. 
Jenna  és Marcia a Marrami- láp felé tartanak , de nincsenek 
egyedül, velük van: egy teljesen átfagyott gyerek a fiatalok had-
seregébıl, Jenna; az egyik fogadott testvér, Nicko; kutyájuk 
Max ; és -  Marcia legnagyobb bosszúságára – apjuk Számos 
Timót, aki szintén varázsló.          

Eme kis csapat sok viszontagság árán eljut a Marrami-lápra, ám 
az igazi kalandok csak  most kezdıdnek, Dom Daniel gonosz ex
-varázsló az életükre tör… 
 
Angie Sage trilógiájának elsı rész tele van mágiával, és sok 

vicces rész is található benne. 
 

Bátori Bori 7.a 

Film- és könyvajánló 

Villámtolvaj 

Percy Jackson és az olimposziak 

Percy Jackson éli az átlagos gyerekek mindennapjait. Átlagos problé-
mái vannak: diszlexia, úszásedzések. Mígnem egy nap az ókori legenda 
megelevenedik, és Percyt egymás után érik a - nem túl kellemes – meglepetések. 

A tanárnıje szirénné változik, legjobb barátjáról kiderül, hogy egy szatír, akinek az a  dolga , 
hogy rá vigyázzon, és megtudja , hogy apja nem más, mint a tengerek ura, Posszeidon.  

Percyt Zeusz villámjának elrablásával gyanúsítják és a fiúnak vissza kell adnia, amit állítólag ello-
pott, különben kitör az istenek háborúja. 

Mindenkinek ajánlom , aki szereti a kalandokat és az izgalmas filmeket.  

  

  

  

4. 

  

  

  

  

  

  

MGYLSZ 

Területi döntı 

Teremfoci 

2010-márc.13 

3.Kcs. 

2.helyezés 

Csapat tagjai: 

 Kanizsay Boldizsár 6/b 

 Varga Viktor 6/b 

 Kanizsay Bendegúz  5/b 

 Poszuk Barnabás 5/b 

 Juhász Dániel 5/b 

 Szelényi Márton 5/b 

 Szelényi Bence 5/a 

 Csordás Gergely 5/b 

 Sági Tamás 5/b 

 Ludmány László 7/b 

Rajz 

Kerületi II. hely 

Molnár Cecília 4. a 

 

Zrínyi Ilona 

Matek 

Panka Zsombor 4. c 

országos döntı 

Húsvét története, húsvéti szokások 

A húsvétot a negyvennapos nagyböjt elızi meg, 
melyet Jézus ugyanennyi napig tartó böjtölésé-
nek és kínszenvedésének emlékére, hamvazó-
szerdától húsvét vasárnapig tartottak meg. A 
nagyböjt utolsó hete, más néven a nagyhét, 
Krisztus diadalmas jeruzsálemi bevonulásának 
ünnepe. A Biblia szerint ekkor sokan ágakat 
törtek a fákról, és a szamárháton érkezı Jézus 
elé szórták. Ennek emlékére alakult ki a délvi-
déken a pálmás, az északi tájakon pedig a barkás 
körmenet. A böjt során csak hús nélkül készült 
ételeket ehettek, ez alól kivétel csak a hal volt. 

  

  

Húsvéti szokások: Nagypéntek 

 

Jézus kereszthalálának emléknapja a nagypén-
tek. A legtöbb templomban ilyenkor passiójáté-
kot, az iskolákban pedig misztériumjátékokat 
rendeztek. Ezeket a falvak összesereglett népe 
is megtekinthette. Az 1700-as évek elején Ma-
gyarországon nagypénteki töviskoszorús, önos-
torozó, kereszthordozó körmeneteket is tar-
tottak, de az egyházi hatóságok ezeket a század 
közepére betiltották. 

  

  

Húsvéti szokások: Nagyszombat 

 

Nagyszombaton szentelték meg a tüzet: a 
templom elıtt vagy a templom mellett raktak 
máglyát. A megszentelt tőz lángjával vagy para-
zsával gyújtották meg a templom óriási húsvéti 
gyertyáját. A szentelt tőz maradványait az em-
berek hazavitték. Sok háznál tartották azt a 
szokást, hogy nagycsütörtöktıl nagyszombatig 
nem raktak tüzet, majd nagyszombaton az új 
tüzet a templomból hazavitt szentelt parázzsal 
gyújtották meg. Ezen fızték meg az ünnepi 
ételt. A megszentelt tőz parazsából és szenébıl 
tettek az állatok ivóvízébe, szétszórták a házban 
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Iskolánk sikerei ( a közelmúltból) 

„Német 
kerületi 
verseny 
I.helyezett” 
„Helyesírás 
I.hely” 
„Kerületi foci 
diákolimpia I. 
hely 
veretlenül” 

Nyelvtan 

Kerületi helyesírás verseny 

Somogyi Liza 8/a III. helyezett 

„Nyelvünkben élünk” verseny 

Ágh Anna 7/a 4. helyezett 

Helyesírás 

Molnár Cecília 4. a I. hely 

Ének 

Pál Juli II.hely 

Nyelv 

Német kerületi I. 

Borsos László 7. b 

Angol Kat. Iskolák 

III. hely – Klicsu Dorottya 7. b 

IV. hely – Ágh Anna 7. a 

             Sport 

Kerületi diákolimpia 

         Teremfoci 

1. Kcs. 

1. Helyezett (veretlenül) 

Csapat tagjai: Wéber Zsombor 

                       Németh Dániel 

                       Koblencz Bertalan 

                       Ponka Bálint 

                       Simon Gergı 

                       Bódis Máté 

                       Csordás Márton 

                       Eördögh András 

                       Szabó Dániel 

                       Horváth Gergely 

 

MGYLSZ –kupa 

 Területi döntı 

 Teremfoci 

 2010 – február 20. 

2. Kcs. 

2.helyezés 

 Csapat tagjai: Wéber Zsombor 

                        Németh Dániel 

                        Horváth Gergely 

                        Szabó Dániel 

                        Csordás Márton 

                        Simon Gergı 

                        Nagy Bence Noé 

                        Németh Dános 

                        Eördögh András 

                        Varjú-Bartal Levente 

                        Bódis Máté 

                        Szili Domonkos 

                        Gaylhoffer Elıd 

 10 BoscoLap 

1. az Amerikai Egyesült Államok elnöke 

2. a firenzei Dávid-szobor alkotója 

3. Spanyolország fıvárosa. 

4. Toldi írója. 

5. 2009-ben az úszó Európa-bajnokságon aranyérmes 

6. Molnár Ferenc Pál utcai fiúk c. ifjúsági regényében a 
gyerekek labdázóhelye. 

7. Költészet, mővészet istene az ókori görögöknél 

8. Rihanna egyik új számának címe. 

9. A Titanic elsüllyedt, mert ennek nekiütközött. 

10.  2009-es év aranylabda díjasa. 

A megfejtést vágd ki, küldd be a pecsétes részt, Ákos bácsinak, 

finomságok reményében április 8-ig 

Szőz Mária-jelenésekrıl híres város: 

    1.             

  2.                         

      3.             
  

                   

      5.             
  

          6.             

      7.                 

      8.         
  

          9.                 

        10.             
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Kocsis Viki és Gyırik Eszter 7. a 



Minikrimi 

 8 BoscoLap 

Ferkó fifikájaFerkó fifikájaFerkó fifikájaFerkó fifikája 

F ergeteg Ferkó kétségtelenül útonálló volt, de pisztolyt vagy dorongot nem fogott senkire. 
Neki az volt a módszere, hogy az eszével bővölte ki a pénzt az országút vándorainak zsebébıl. És még azt 

is megnézte, kivel kezd. Szegény embert sosem fosztott ki az utolsójából, hisz szegénylegényként lódult a pályának 
maga is. Hej, hol van már az a régi betyárromantika? Hát a sok becsületes betyár? Mert Ferkó az volt csakugyan. 
Mire megöregedett, mégis szép kerek vagyona nıtt. No meg felnıtt a két legényfia. 
- Ideje lenne végrendeletet írnom – gondolta Ferkó, akit akkor már Ferkó bácsinak szólítottak, de Ferencnek sose, 
mert valahogy ısz üstökkel sem illett betyárindulatához e név. 
– Bizony meg kell írnom a testamentumot – gondolta aztán másnap is. És mire harmadszor gondolta volna, már 
meg is írta. Ha megírta jól tette. Mert tán húszszor sem kelt fel a Nap, halálba szenderedett. Eltemette a két fia 
tisztességgel, s siratta a fél falu még fertálynapot, de végül csak fel kellett bontani azt a híres testamentumot. 

Ez állt benne: 
,,Tudja mindenki, aki tudja, hogy van két fiam. Mindegyiknek van egy lova. Az a kívánságom, hogy amint szeme-
met lehunyom, gyermekeim pattanjanak nyeregbe, és fáradhatatlan igyekezettel, minden pihenı nélkül lovagolja-
nak Egerbe. Amelyikük lova késıbb ér be a városba, arra száll egész vagyonom.” 
 Két fiú tanácstalanul egymásra bámult. – Hogyhogy késıbb? – ámuldoztak. – Apánk idıs ember volt, és már 
nagybeteg. Bizonyára rosszul fejezte ki magát. Töprengtek, gondolkodtak, egyszer csak a fiatal fiúban felvillant 
valami. Meg is súgta a bátyjának, hogy mi jutott eszébe, mire az azonnal nyergeltetett. Pár perc múlva a két test-
vér lóhalálában kivágtatott a kapun. 

(Vajon melyikük örökölte a vagyont??)(Vajon melyikük örökölte a vagyont??)(Vajon melyikük örökölte a vagyont??)(Vajon melyikük örökölte a vagyont??)    
Sármay Berni és Prekker Juli 6. a 

    

Ha tudod, ki örökölte a vagyont, írd alulra, vágd ki, és küldd be a pecsétes részt Ákos bácsinak, 
értékes finomságok reményében… határidı: április 8. 

Bosco Szt. János élete 

Bosco összegyőj-
tötte ıket, családi 
otthont, munka-
körülményeket és 
játszóteret létesí-
tett számukra, 
valamint gondos-
kodott iskolai, 
szakmai és vallási-
erkölcsi képzésük-
rıl.  

Ezekhez a felada-
tokhoz Don 
Bosco közvetlen 
munkatársakat 
talált, és 1859-ben 
belılük hozta 
létre korának új 
szerzetesrendjét, 
amelyet Szalézi 
Szent Ferencrıl, a 
jóság, a szelídség, 
az életközeliség és 
a fáradhatatlan 
apostoli buzgóság 
példaképérıl 
nevezett el Szalézi 
Társaságnak.  

Giovanni Bosco 
1815-ben született 
a Torino közelé-
ben fekvı Becchi 
tanyán 
(Castelnuovo 
d'Asti község köze-
lében) - egy sze-
gény, de mélyen 
vallásos földmőves 
család legkisebb 
gyermekeként. 
Kétéves korában 
meghalt édesapja. 
Így már fiatal évei-
ben keményen 
kellett dolgoznia, 
hogy hozzájáruljon 
a család eltartásá-
hoz.  

A sportos és ele-
ven fiúban korán 
megmutatkozott a 
különleges képes-
ség a fiatalokkal 
való bánásmódra. 
Zsonglır- és kötél-
táncos-
mutatványokat 
sajátított el, hogy 
ámulatba ejtse a 
gyermekeket és 
fiatalokat, meg-
nyerje bizalmukat 
és a jóság felé 
irányítsa figyelmü-
ket. Édesanyjában, 
a szerény, de céltu-
datos emberben 
élete nagy segítıjé-
re és tanítómeste-
rére talált. Az anyai 
példa alapozta meg 
benne a nevelıi és 

papi hivatás kifejlı-
dését. Tizenhat 
évesen, 1831-ben 
kezdte el gimnáziu-
mi tanulmányait 
Chieriben. A tan-
díjhoz szükséges 
pénzt nyomorúsá-
gos körülmények 
között saját maga 
kereste meg. 1835 
és 1841 között 
ugyancsak 
Chieriben végezte 
teológiai tanulmá-
nyait, melynek 
befejezésével Tori-
nóban pappá szen-
telték.  

( 1841-ben Torinó-
ban pappá szentel-
ték. Boldog 
Cafasso János volt 
a lelki vezetıje. Az 
ifjúsággal, különö-
sen a szegény sor-
sú gyermekekkel 
foglalkozott, és 
számukra alapította 
a Szaléziak Társa-
ságát 1868-ban.  ) 

Papi tevékenysé-
gét elsısorban a 
fiatalok nevelésé-
nek szentelte, 
különösen azon 
fiatalokénak, akik 
az akkori idık 
nehéz körülmé-
nyei miatt vidék-
rıl az iparosodó 
Torinóba jöttek, 
de ott gyökérte-
lenné váltak. Don 

Bosco János 
nagyon 
szerette a 
gyerekeket, 
többek közt 
ezért ez a 
neve az 
iskolánknak... 
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