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Ha kedvet kaptatok a lap szerkesztéséhez, vagy cikkíráshoz, következı számunkhoz, 
bátran jelentkezzetek Ákos bácsinál!!! Várunk szeretettel! 
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Május 6-án, a díjkiosztón a diákok 
mellett egy tanár, aki a legtöbbet 
teszi az iskoláért, aki a legtöbbet 
segít, akire a legtöbben felnéznek, 
az kapja a Don Bosco díjat. Idén egy 
olyan tanár kaplya, aki véletlenül lett 

tanító… 

Részletek a 2. oldalon 

BoscoLap 2009/10-es tanév 

Don Bosco, a díj névadója 

II. szám 

Don Bosco 

Interjú az idei Don Bosco díjassal 

Ki a kedvenc elıadód? 

Részletek a 4. oldalon... Ki a kedvenc elı-
adója az iskolának? 
Erre kapunk választ 
ebben a cikkben. 
Nézd meg, közte 

van-e a kedvenced, 
ha pedig nem is-
mersz még sok elı-
adót, hallgasd meg 
mindet! 

Kiemelt tartalom: 

Judit néni 2 
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nykutatás 

4 

Nyeremény-
játék 

7-8 

Díjak 10 

Viccek 13- 

Alsós Bosco 
kupa 

15 

Soduku, 
Szerkesztıség 

16 

  

Tanáraink Erdélyben voltak, a 
csíksomlyói búcsún… 

Részletek a 2. oldalon... 

Felhívás! 

• E számban is két 
rejtvényt találtok, 
ha beküldidek a 
helyes megoldást, 
finomságokra 
számíthattok! 

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



-Elıször is, szeretnék gratulálni az „Év Tanára” díjhoz. Mi-
lyen érzéseket váltott ki Önbıl ez a díj? 

-Köszönöm a gratulációt! Természetesen nagyon örültem a díjnak, és 
kicsit meglepıdtem mikor kiderült, hogy az idén én részesülök ebben 
a kitüntetésben. 

-A díjkiosztón melyik mondatnál kezdte el sejteni, hogy Ön 
lesz a díjnyertes? 

-Voltak sejtéseim, de mikor a „vasalásról” esett szó, már biztos vol-
tam. 

-Több mint 10 éve tanít a Don Boscóban. Eddig ez volt a 
legnagyobb elismerése? 

Igen, eddig ez volt a legnagyobb hivatalos elismerésem. De a tanári 
pálya ezért gyönyörő, mert az ember minden nap kap valami apró 
lökést a gyerekektıl. Fontos, öröm a díj, de a szürke hétköznapok 
visszajelzései még ennél is fontosabbak. 

-Mely emlékek váltanak ki Önbıl boldog, illetve keserő érzé-
seket? 

-A keserő érzésekre nem kell emlékezni! A tanulságot levonom belı-
lük, és igyekszem elfelejteni. A szép dolgokat viszont ırizgetem ma-
gamban. Ilyenek, mikor tanítványaim díjakat kapnak, ha jól sikerül egy-
egy témazáró, ha osztályom visongva örül valaminek, ha emberségesen 
oldunk meg egy problémát, ha jól sikerül egy osztálykirándulás, ha 
élvezik a gyerekek a Láthatatlan Múzeumot, ha beiskoláztunk minden 
tanulót….és még sorolhatnám. Lehet, hogy ezek nem nagy dolgok, de 
a már említett szürke hétköznapok boldogságai. 

-Hogyan fogadta a család az elismerést? 

-İk már elıbb tudták mint én. Természetesen nagyon örültek neki. 

-Mi késztette arra, hogy tanár legyen? 

-Véletlenül lettem tanár, de nekem ezek a véletlenek sokszor beváltak. 

Interjú Judit nénivel 

„-A keserő 
érzésekre nem kell 
emlékezni! A 
tanulságot levonom 
belılük, és 
igyekszem 
elfelejteni. A szép 
dolgokat viszont 
ırizgetem 
magamban.” 

 2 BoscoLap  15 2009/10-es tanév 

Alsós Bosco kupa - 2010 

I. hely: 

 4.b 

Döntı: 

 2.a-4.b 2:13 

 

II. hely: 

 2.a 

III. hely: 

 3.a 

IV. hely: 

 1.d 

Gólkirály: 

 Péter Mátyás, 4.b 

Legjobb játékos: 

 Rieger Ádám, 4.b 

 

Felsıs 
Bosco 
Június 4-én lesznek az 
elıdöntık, bronzdöntı 
és a döntı 

 

 

csapat gólarány lıtt- kapott gól pont 

8.b 9 18 9 9 

7.b 13 22 9 6 

6.a -11 6 17 1 

5.a -12 11 23 1 

A csoport 

csapat gólarány lıtt- kapott gól pont 

8.a 6 11 5 6 

5.b 1 8 7 3 

7.a -2 10 12 3 

6.b -5 2 7 0 

B csoport (nem végleges) 
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- Ki az abszolút csúnya? 

- ??? 

- Aki ha belenéz a Petıfi hídról a Dunába, Paksig kidöglenek a halak. 

 

- Mi az abszolút nehéz? 

- ??? 

- Egy decemberben született gyereknek bemagyarázni, hogy ıt is a gólya hozta! 

 

- Ki az abszolút ronda nı? 

- Akit még a gyorsvonat is kikerül. 

 

- Ki az abszolút mőveletlen? 

- ??? 

- Aki azt hiszi, hogy Casablanca Casanova nıvére. 

 

- Ki az abszolút udvarias? 

- ??? 

- A buszvezetı, amelyik átadja az ülıhelyét. 

 

 

 Ki az abszolút tuskó? 

- ??? 

- Akinek a fejében lefullad a láncfőrész! 

 

- Mi az abszolút lehetetlen? 

- Lakatlan szigeten tömegverekedés. 

 

- Ki az abszolút bátor? 

- Aki egyszerre veszi be az altatót és a hashajtót! 

 

 Ki az abszolút szegény? 

Akinek még az aranyere is rézbıl van. 

Miticzky Gábor, 7.b 

-Mit jelent Önnek a Don Bosco díj? 

-Nagy-nagy felelısséget. Egy Don Bosco díjas nem nyafoghat, nem felejthet el határidıket, nem 
késhet óráról, nem lehet türelmetlen a tanulókkal és a kollégáival. 

-Mi lesz akkor, ha elballagnak a 8.b-sek?  

-Hiány, őr és büszkeség. Nagyon összenıttünk ezzel az osztállyal, de az igazi szeretet el is enged, 
ezért örömmel látom, hogy várják, készülnek a középiskolára. Ha tényleg jók voltunk, úgyis vissza-
jönnek, és én nagyon fogom várni İket! 

-Lesz új osztálya? 

-Az elızetes tervek szerint jövıre az 5.b osztályfınöke leszek. 

Meg kell hagyni, következı osztályának irigylésre méltó helyzete van… 

Borsos László 7.b 
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(Élménybeszámoló) 
Böjte Csaba testvér, a dévai árvák gyámola szíve minden 
melegével és szeretetével köszöntött minket a csíksom-
lyói pünkösdi szentmisén mondott szentbeszédében, 
búcsúzóul pedig azt a házi feladatot adta, hogy vigasztal-
juk, bátorítsuk, lelkesítsük a körülöttünk élıket, nem 

csak családtagjainkat, tanártársainkat, hanem benneteket, tanítványain-
kat is. Ezzel a feladattal tértünk haza, hogy a tanév még elıtte-
tek álló megpróbáltatásaihoz egy kis biztatást adjunk. 

A zarándoklatra a múlt heti borongós pénteki napon indul-
tunk el, és kisebb akadályok (forgalmi dugó Tordán, útlezárá-
sok) után késı este érkeztünk meg Csíkszeredára, a szálláshe-
lyünkre. Biztosan tudjátok, hogy a pünkösdi nagymisét mindig 
szombaton tartják a Kis- és a Nagy-Somlyó-hegy közötti nye-
regben. Ide zarándokolnak nemcsak Magyarországról, hanem 
sok-sok erdélyi faluból, városból is a hívek. A helyiek igazán 
megadják a módját a zarándoklatnak: szebbnél szebb népviselet-
ben, zászlókkal, Mária-énekeket énekelve, gyalog teszik meg az 

utat falujuktól a búcsú helyszínéig. Mi is korán keltünk, hogy legalább a 
szálláshelyünkrıl igazi zarándokként, gyalogosan érkezzünk meg a 
hegyre. Ahogy közeledtünk a csíksomlyói kegytemplomhoz, az oda 
igyekvık száma egyre csak nıtt. A nyeregbe már hömpölygı tömeggel 
értünk fel. Csodálatos érzés volt látni a lelkes arcokat; gyerekek, fiata-

Csíksomlyói búcsú 



lok és idısek egytıl egyig megrendülten hallgatták végig a szentmisét, mely ünnepélyes, mégis 
családiasan meghitt volt. A szentmise végén, amikor egy szívvel és lélekkel énekeltük a magyar 
és a székely himnuszt, bizony könnyek győltek a szemünkbe. 

Másnap, vasárnap Gyimesbükkre, az ezer éves határhoz utaztunk, hogy együtt ünne-
pelhessük az ott összegyőlt magyarokkal a Székely Gyors megérkezését az ezer éves határhoz. 

Norbert testvérbıl szinte dılt a szó, amikor Erdély történetérıl, a helyi magyarokról és az itt 
élık felekezeti hovatartozásáról faggattuk. Ákos bácsi mesélt nekünk Madéfalváról, a székelyek 
gyásznapjáról (1764. január 7-én Mária Terézia császári serege lemészárolt 200 székelyt), Dóra 
néni pedig földrajzi szempontból mutatta be nekünk a vidéket. (A suvadás jelenségét volt sze-
rencsénk több helyen is megfigyelni.) 

Élményekben gazdagon értünk haza hétfı este Budapestre. Igazán megrendítı volt 
erdélyi testvéreinkkel együtt örülni annak, hogy magyarok vagyunk, hogy ide, a Kárpát-
medencébe születtünk, és hogy Szent István óta a Szőzanya – akit itt Babba Máriának neveznek 
– oltalma alatt élhetünk. 

Orsi néni 
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Közvélemény kutatás: Kedvenc 
elıadó:ToP5 

Egyik munkatársam közvélemény kutatást tartott, 41 e m b e r 
megkérdezésével. Ki a kedvenc  zenei elıadód? Íme a lista: 

♪ AC/DC 

♪ Akon 

♪ Metallica, David Guetta, Rihanna 

♪ Pink, Kárpátia, Cheryl Cole, Guns n’ Roses 

♪ Children of Distance, Miley cirus/ Hannah Mon- t a n a , 
Ganxsta Zolee, Led Zeppelin, Bosslovers, Iron Maiden, Linkin Park, Dj Twisty, Greenaday, Idiot 

Side, Red Hot Chili Peppers, Short stack, Operett színház, The Ting Tings, Septem of 

a down 

Nagy Kristóf, Öcsi, 7.b 

0

1

2

3

4

5

Szavazat(41
diák)

1. hely

2.

3.

4.

5.
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Viccek 

Abszolút-os: 

- Mi az abszolút pletyka? 

- ??? 

- Amikor a néma elmondja a süket-
nek, hogy a vak látta a bénát szalad-
ni. 

 

- Mi az abszolút tanácstalanság? 

- ??? 

- Négy szıke tanulóvezetı-nı az 
egyenrangú útkeresztezıdésben. 

 

- Mi az abszolút selejt? 

- Az Alföld! 

- És miért? 

- Mert erre se-lejt, meg arra se-lejt. 

 

- Mi az abszolút kórház? 

- ??? 

- Ahol a bacilusok kezet mosnak, 
mielıtt fertıznének... 

 

- Ki az abszolút szerencsétlen? 

- ??? 

- Aki beleül egy szénakazalba és 
megszúrja egy tő! 

 

- Mikor van abszolút szárazság? 

- ??? 

- Amikor a fák rohangálnak a ku-
tyák után. 

 

- Ki az abszolút peches? 

- ??? 

- Aki magába roskad és mellé esik. 

 

- Ki az abszolút gonosz? 

- Aki sírva fakad, ha üres mentıau-
tót lát. 

- Ki az abszolút paraszt? 

- Aki csak vízummal jöhet ki a disz-
nóólból! 

 

- Mi az abszolút lehetetlen? 

- ??? 

- Árvaházban szülıi értekezletet 
tartani. 

 

- Mi az abszolút szemtelenség? 

- ??? 

- Törpétıl megkérdezni, hogy: "Mi 
leszel, ha nagy leszel?". 

 

 

- Mi az abszolút pofátlanság? 

- ??? 

- Valakinek az ablaka alá tojni, és 
bekopogni vécépapírért. 

 

- Mi az abszolút ciki? 

- Ha egy temetésen csak te vagy 
fekvı helyzetben, a többiek pedig 
mind állnak! 



Erdélyben (élménybeszámoló) 

Emlékfoszlány 
Négyszer voltam eddig 

Erdélyben, és mindegyik alkalomra 
szívesen gondolok vissza. Mégis a 
legutóbbi kirándulás, az évfolyam-
mal töltött napok voltak a legvicce-
sebbek, legizgalmasabbak és legem-
lékezetesebbek. 

Személyes élményeim 
fıként  Gy imesbükkhöz  és 
Parajdhoz kötıdnek. 

Szállásaink közül a gyi-
mesbükki volt a legjobb. A lányok 
egy nagy házban, a fiúk kis faházi-
kókban aludtak. Házigazdánk egy 
nagyon aranyos bácsi volt, megmu-
tatta nekünk a templomot, aztán 
pedig elvitt minket az erdıbe a régi 
lövészárkokhoz. Bıségesen regge-
liztünk és vacsoráztunk. Finom házi 
kenyereket, lekvárokat, marinált 
paprikát, májkrémeket, teát és még 
sorolhatnám, hogy mi mindent 
kaptunk. Norbi az esti áhítatunkat 
hatalmas fényő és lángú tőznél tar-
totta (a szövegbıl persze semmit 
sem láttunk, de a hangulatunk jó 
voltJ). Életem legjobb bátorságpró-
báján is ott vettem részt. Rebussal 
elhatároztuk, hogy bármi is lesz, mi 
végig sikítozzuk az utat. Nem volt 
nehéz teljesíteni… Az volt a vicces, 
hogy néhány fiú – az ı feladatuk 
volt az ijesztgetés – a lányoknál is 
jobban félt a sötét zugokban. Így 
történt, hogy egyre nagyobb csapa-
tokká alakultak, persze csak mert 
„beszélgetni akartak” . Szomorúan 
mentünk el Gyimesbükkrıl, búcsút 
intve a hintáknak, a kinti fürdıhelyi-

ségeknek - amik este borzalmasan 
hidegek voltak - és az aranyos ku-
tyusnak. 

Parajdhoz főzıdik Áprily 
Lajos neve, akinek életét, mőveit és 
családját részletesen megismerhet-
tük Csiki Zoltán által. Nagyon ked-
ves bácsi volt, bámulatos memóriá-
val: minden harmadik mondatához 
„csatolt” egy Áprily verset. Bele-
éléssel szavalta ezeket, majd el-
mondta, az egyes momentumok 
miért fontosak, érdekesek, szépek 
benne. A múzeumot néhány helybé-
li barátjával, ismerısével hozták 
létre. Elıadása végén általa írott kis 
füzetecskét lehetett venni (Csiki 
Zoltán: Áprily Lajos és Parajd). 
Dedikált példányt adott, de csak a 
teljes keresztnevünket tartotta 
elfogadhatónak… (Zsófi-Zsófia) 
Mindenesetre a kiállítás hasznos és 
érdekes része volt táborunknak. 

E két apró élményem-
mel jó volt felidézni az erdélyi na-
pokat. Írás közben még rengeteg 
emlék halmozódott fel bennem, de 
mindet úgysem lehet egyszerre 
elmondani. Remélem, a következı 
év nyolcadikosainak is ilyen remek 
túrájuk lesz majd, mint amilyen 
nekünk, a 2010-es 8. évfolyamnak 
volt!  

Somogyi Liza, 8.a 
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Mert tovább akarom álmodni, 

Hogy ne csak két hét légyen, 

Tovább akarok aludni, 

De most sokszor ilyen mélyen. 

„Várj csak Balikám, 

Itt a finom uzsi!” 

De én már semmire se gondolok, 

Csak reád, ……! 

Bokor Balázs, 8. a 

reméljük, hogy idén még 
egyszer eljönnek fiókákat 
nevelni. 

Szeretném idézni Winkler 
Róbert: Nagyvárosi termé-
szetbúvár-ját (hogy kedvet 
kapjatok): „Aztán bırdzsekit 
húznak, teljes hangerıvel 
bömböltetik az AC/DC-t, 
addig, míg el nem borul az 
agyuk…” 

E z e k b ı l 
tehát tudjuk, 
hogy igenis 
van köze a 
cinkéknek az 
AC/DC-hez! 
☺ 

Ágh Anna, 

7.a 

Van köze a cinkének az AC/DC-hez? 
A cinkérıl köztudottan 
(kéne) tudjuk, hogy több 
embert mentett meg az 
öngyilkosságtól, mint a világ 
összes tőzoltója együttvéve. 
E tollas kis lény mínusz húsz 
fokban, amikor sehol semmi 
élelem, és láthatóan minden 
az ellen szól, hogy megérje a 
tavaszt, vidáman szökken 
ágról ágra, bíztató fütyülés 
közben. Sürög-forog, csillo-
gó szemmel figyeli a világot; 
valóságos antidepresszáns. 

Ezekbıl még nem kapjuk 
meg a választ, de egy AC/
CD lemezt már tudunk 
venni egy cinke védelmi árán 
(tehát 2000Ft). 

Volt szerencsém, hogy idén 
már költöttek nálunk szén-

cinkék. Két hét (költés) és egy 
hónap (etetés) után a szülık is 
elfáradnak, így mihamarabb ki 
akarják költöztetni fiókáikat. 
Több napon át hívják picinyei-
ket (nálunk ez két nap volt), 
mire azok hajlandók kijönni. 
S z e r i n t e m  a z  i d e i 
”gyerekeltávolító hadmővelet” 
is ilyen lehetett: 

Gyertek ki, kaptok kaját! - 
Nem megyünk! – Gyertek ki, 
mert nem kaptok kaját! – 
Nem megyünk! – Gyertek ki, 
mert jön a macska! – Mara-
dunk! – Gyertek ki, mert 
különben nem jöhettek AC/
DC koncertre! – Megyünk, 
megyünk! 

Most csendes az almafa (tehát 
eljutottak a koncertre), de 
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Reggel 
Álom volt e két hét 

Mit Veled tölthettem, 

Álom volt e két hét 

Melybıl fölébredtem. 

Most riadtan keresgélem 

Édes illatod, 

Hasztalan fürkészem 

A gyönyörő alakot. 

Kutatom az ágy alatt 

Szép szemed kékjét, 

Jaj, agyamra ment 

E hihetetlen két hét! 

Hol van gyönyörő arcod? 

Hová tőnt szép hajad? 

Lelkem, s egész lényem 

Utánad kutat. 

De jaj, a keresést 

Most be kell fejezni, 

Mert vár a konyhában 

A kihőlt reggeli. 

Az asztalnál anyám kérdi: 

„Miért nem felejted köny-
nyen?” 

Válaszom néki reá 

Két csepp forró könnyem. 



Micsoda kölykök! 

Nyár, tengerpart és rengeteg kaland. Eben van része mindazoknak a gyerekeknek, akik eme 
bohókás történet fıszereplıi. 
Ezek a rosszcsont kis kölykök soha egy percig sem tudnak nyugton ülni, ezzel sok fejfájást 
okozva szüleiknek. Hol láthatatlan ellenségeiket hajkurásszák, hol éjszakai kiruccanást tesz-
nek a világítótoronyba. Néhanapján pedig daru emelıjén utazva, vagy másik földrészre ké-
szülı gépre fellógva próbálják érdekesebbé tenni, amúgy is mozgalmas világukat.  
Apró csínytevéseiket a házukkal szomszédos nyaraló egyik lakója nem nézi jó szemmel; 
„Micsoda kölykök!”- kiáltja mindig. Ám történetünk agyafúrt hısei szeretetükkel és némi 
rosszasággal a nénit is a saját oldalukra tudják állítani. 
Minden lány és fiú sokat kacaghat ezen a könnyed, vidám történeten. 
Csak ajánlani tudom! 

Bátori Bori 7.a 
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Film- és könyvajánló 

Csillagpor 

Egy fiú, egy babilon gyertya, egy csillag, akit levertek az égrıl, élı és halott hercegek, egy medál, 
mely a királyságot jelenti, boszorkányok, akik meg akarják enni a csillag szívét, Shakespeare 
kapitány és a kalózok, egy hordó jó minıségő villám, az öregasszony és a szolgálólány, a védı 
hóvirág, és végül a fal, amely elválasztja, és mégis összeköti a két világot. 
Hogy ebbıl a képtelenül nagy zőrzavarból, hogyan lesz egy igazán jó történet, azt megtudhatjá-
tok a Csillagpor címő filmbıl. 
Bıvelkedik kalandban, humorban 
és nem utolsó sorban, szerelem-
ben is. Mindenki, aki megnézi ezt a 
filmet, egy felemelı élménnyel lesz 
gazdagabb.  
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Almási Tünde, 7.a 3. helyezés 

Ének: 

Kerületi: 

8. osztályból: Pop Bogi, 8.b 2. helyezés 

7.osztályból: Hetényi Eszter, 7.b 1. helyezés 

Országos: 

8.osztályból: Pop Bogi, 8.b 3. helyezés 

7. osztályból: Hetényi Eszter, 7.b 3. helyezés 

Nyelvi (angol): 

Klicsu Dorottya, 9.; S. Alíz, 9.;Rigó Gábor, 11.; Benkı Gizi, 11. 

Fizika: 

Kerületi: 

Nagy Kristóf, 10; Várhídi Patrik, 17.,Borsos László, 18. 

 

Ludmány László, 7.b 

Díj neve Díjazott 

Savio_1 Várhídi Patrik 

Savio_II Somogyi Alíz 

Savio_III Ágh Anna 

II. János Pál pápa Varga Viktor 

Sík Sándor Klicsu Dorottya 

Gárdonyi Géza Benkı Gizi 

Wesselényi Miklós Bokor Balázs 

Garelli Bertalan Széles Levente 

Sinkovits Imre Soós Géza 

Öveges József Vámos Levente 

Idei díjasok 

Don Bosco Kertészné Maticsák Judit néni 



Iskolánk sikerei (az elızı példány óta) 

Sport: 

MGYLSZ Tavaszi torna 
Krudy Gyula Általános Iskola 

5-6. osztály (3. kcs) 

1 helyezés 

Csapat tagjai: 

Kanizsay Boldizsár 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 

Gimesi Benjámin 6/a 

Bencsik Ádám 8/b 

Fancsovics Ádám 4/c 

Ludmány László 7/b 

 

Majális Futsal kupa 

Sport Max 

2010 Május 02. 

7-8. osztály (4.kcs) 

4. helyezés 

Csapat tagjai: 

Borsos László 7/b 

Bencsik Ádám 8/b 

Rigó Gábor 7/a 

Medgyesi Ferenc 8/a 

Farkas Gábor 8/b 

Czira Botond 8/b 

Bokor Balázs 8/a 

Némethi Zaránd 8/b 

Soós Géza 8/a 

 

Majális Futsal kupa 

Sport Max 

2010 Május 02. 

5-6. osztály 

4. helyezés 

Csapat tagjai: 

Kanizsay Boldizsár 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 

Varga Viktor 6/b 

Történelem: 

5. osztályból: 

Palásthy Levente, 5.a 3. helyezés 

6 osztályból: 

Farkas Ferenc Ákos, 6.a 1. helyezés 

7.osztályból: 
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1. Amerikából származó zöldség. 

2. Dédszülık szülei. 

3. Egy névszó 

4. A Rómeó és Júlia dráma írója. 

5. Koreai Köztársaság fıvárosa. 

6. Jézus tanítása szerint, ez életünkben a legfontosabb dolog. 

7. Egy sportmárka. 

 

 

 

 

 

 

A megfejtést vágd ki, küldd be a pecsétes részt, névvel együtt Ákos bácsinak, finomságok reményében 

június 8-ig! 
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Kocsis Viki, 7. a 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Megfejtés:  



Minikrimi 
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RózsavarázsRózsavarázsRózsavarázsRózsavarázs 

Sz ámország királyának volt egy detektívje, Köbgyök mester.Ifjú ember volt, de csuda ügyes. Csak úgy sütött 
belıle a logika. Ha elkóborolt valahol egy hitvány hatvány, kinyomozta ízibe, hogy hol bujkál. Ha a nega-

tív oldalra dezertált egy pozitív szám, nyomban nyakon csípte, és hozta vissza. Becsülték is az udvarnál. Övé volt 
a Számlálók útján a legszebb palota. Egy szép  nyári éjszakán, sehogy sem tudván elaludni, épp ennek a palotának 
a kertjében sétálgatott, kedvtelve szívva be a rózsák  mámorító illatát, amikor észrevette, hogy az egyik lugas 
mélyén egy világszép lány sírdogált. Volt a palotában egy örömszoba. Köbgyök mester nem szólt egy szót sem, csak 
karjába kapta a szép lányt, s beszaladt véle oda. Fel is száradtak  a lány arcáról a könnyek nagy hirtelen. Amint 
átlépték a küszöböt, olyan jókedvő lett, hogy egész pirkadatig kacagva játszottak, kergetıztek. Hajnalhasadáskor 
azonban cihelıdni kezdett a lány, hogy neki mennie kell.  
- Hová, te világszép? - kérdezte Köbgyök úrfi. - Bárhová mennél, én el nem eresztelek, feleségül veszlek, király-
nımmé teszlek. 
- Nem lehet azt! - sóhajtott a lány, s elmondta, hogy ıt átok  nyomja, egy gonosz varázsló rózsává változtatta. A 
palota kertjét díszíti azóta, csak évente egyszer, egyetlen éjszakára nyerheti vissza emberi alakját. Ez volt az az 
éjjel, de hát most már vége, mennie kell vissza, rózsává válnia, mert a várázst csak az töri meg, ha valaki rózsaként 
letépi, s a palotakert nagy kerek tavának vizében szirmait háromszor megfüröszti.  
- Ezért sírtál hát! - szólt a palota ura. - De megváltalak én, ne félj, vége a varázslatnak. Csak azt mondd meg, 
száz rózsám közt a kertben hol talállak. 
- Nem mondhatom meg! - válaszolt a leány. - Mert ha elárulom a titkot, rózsaként elhervadok, emberként soha 
többé elérte nem kelek. Ne is less utánam, hová, merre megyek. Csak mikor a hajnali köd oszladozni kezd, akkor 
gyere ki a kertbe,  a rózsáid közé. Ha igazán szeretsz, egy csalhatatlan jelbıl felismerhetsz. Így is lett. Még mielıtt 
a nap beragyogta volna a reggeli eget, Köbgyök mester - nemhiába volt hetedhét határ legjobb nyomozója - rátalált 
a száz rózsa között a maga rózsájára. Visszavarázsolta lánnyá, s az ifjú párt maga Számország királya adta 
össze, sokáig emlegetve, hogy ez volt élete legszebb összeadása. 
 
(A KÉRDÉS CSAK EGY: HOGYAN ISMERT RÁ KÖBGYÖK ÚRFI A RÓZSÁJÁRA?) 

Prekker Juli 6. a 
    

    

    

    

    

    

    

    

Ha tudod, hogyan ismert rá Köbgyök úrfi a rózsára, írd alulra, vágd ki, és küldd be a pecsétes részt 
névvel együtt Ákos bácsinak, értékes finomságok reményében… határidı: április 8. 

Megfejtés:  

A hála 

Jött a télre a nyár, 
évszak jött évszak 
után. 

Kis leányka serdült 
szépen, a csillagocs-
ka még élt emléké-
ben. 

Nagy lett belıle, a 
csillagot mégsem 
felette. 

Sétált az erdın, 
hideg tél járt ekkor a 
földön. 

Felpillant a magas 
égre, csillagja épp 
lenézett. 

Egykor kis leányka, 
most ifjú hajadon. 

Segíts rajtam, kérlek 
nagy az én bajom! 

Hol van a hold 
apám, nem tudom, 
de te látod talán, 
hogy merre találom. 

İ jól látta szabad 
szemmel, hol van 
hold apó most. 

Éppen odavezette a 
csillagot, hold apó 
ismét mosolygott.  

Tikovits Lúcia 

Fenyvesek közt kis 
leányka, messze 
mesze házacskája. 

Eltévedt a havas 
tájban, nem találja 
anyácskája. 

Jaj, most mihez 
kezdjen szegény? 

Julcsi baba nem 
beszél. 

Ám de arcán mosoly 
ül. 

Se baj, haza találok 
egyedül! 

Kérdezgeti a mókus-
kát, veréb urat, 
veréb fiát. 

Nem tudják ık, hol 
a háza, a választ ı 
hiába várja.  

Didereg a kis leány-
ka. 

De jó lenne bent a 
házban! 

Bolyong hát haszta-
lan, lement a nap, 
sötét van. 

Julcsi babát szorítja, 
szívét a bánat mar-
dossa. 

Becsücsül egy odvas 
fába, 

Majd megfagy az 
arcocskája. 

Ám, de szíve mégis 
remél, a bú a bánat 
vele fel nem ér. 

Könnyes szeme a 

tájba mélyed, 

Egy csillag a sötét 
égen felrémlett. 

Ó csillagocska, ha 
lehet, kérlek, szépen 
szánjál meg! 

Julcsi baba fázik 
nagyon, és én is 
reszketek de na-
gyon. 

Csillan egyet a kis-
csillag, az öröm is 
menten felvillan. 

Pitymallik már, hajnal 
van, szebb a táj így 
homályban. 

Az égen a kiscsillag 
halad kis leányka 
utána baktat. 

Somolyog az öreg 
hold, a kisleányka 
vígan, dalol. 

A házacskája már jól 
látszik, ablak szemei-
vel világít. 

Felnéz a lány a csil-
lagra, búcsúszóra 
nyílik szája. 

Köszönetet rebeg 
szépen, 

Kitárja a ház ajtaját, 
átöleli anyácskáját. 

Kályha mellé kupo-
rodva elbeszéli szé-
pen sorban, 

Hogy történt, és 
mint tére oly mesz-
szirıl haza végre. 

Egy gyönyörő 
vers, iskolánk 
tanulójától...A 
hála 
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