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Mint tudjátok 

i s k o l á n k b a n 

decemberben 

Mária Rádiós 

felvételek vol-

tak. A sulit a 

k e r e s z t é n y 

rádio egy órás 

műsoral mu-

tatta be. Ezek-

ből néhány in-

terjút olvashattok, mellyel 16-ról 20 oldalasra bővül a második 

szám. Norbi szerkesztői hiba miatt (bocsi - a szerk.) kimaradt, 

kárpótlásul az ő interjújával kezdünk. Elképzelhető, hogy az 

előbbi radios anyagot a Kossuth Rádió is lejátssza, amiben már 

ez a dialógus is hallható lesz. Iskolaújságunk honlapján (http://

boscolap.donboscoiskola.eu) meghallgathatjátok, illetve sok 

érdekességet olvashattok. Norbert testvérrel készített inter-

júm a 3. oldalon olvasható... 
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II. szám 

Interjú Norbert testvérrel Kossuth 

Rádió számára 

Goda Richard 

künk, hogy mi(k)/

ki(k) adja(’k) neki 

a segítséget, a 

bizalmat. 

Részletek a 4. old. 

Iskolánk művész-

tanára, Ricsi bácsi 

is adott interjút a 

Mária Rádió szá-

mára, melyben 

beszél munkájá-

ról, a múltról, a 

sulibulikról és a 

minden évben 

megszervezet t 

bécsi utakról is. 

Elmondta ne-

Felhívás! 

 Több rejtvé-

nyünkkel is lehet 

nyerni, csokit és 

más értékes fi-

nomságot (9-12 

old.) 

 Jelentkezz Te is a 

szerkesztő csa-

patba, légy újság-

író! 

Kiemelt tartalom: 

Norbi 3 

Ricsi bá’ 4 

Vers 5 

Közvélemény 

kutatás 
6 

Játék 9-12 

István atya 13 

Viccek 19 

Szerkesztőség 20 
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Viccek 

Bemegy az indián a hivatalba: 

- Jó napot, szeretném megváltoztatni a nevemet. 

- Miért, mi a maga neve? 

-"Messze szálló, színarany nyílvessző, mely mindig célba talál". 

- Hmm, hát ez tényleg elég hosszú név. És mire akarja változtatni? 

- "Zuttty"! 

 

-Hogyan öltözködnek az eszkimók? 

- Baromi gyorsan. 

 

-Ki az abszolút naiv kismama? 

- Aki a szülőszobában kinyittatja az ablakot, hogy be tudjon repülni a gólya. 

 

Két csecsemő beszélget.  

- Szia. Te fiú vagy, vagy lány?  

- Fiú.  

- Honnan tudod?  

- Ha kimegy a nővér, megmutatom.  
A nővér elhagyja a termet, a kisbaba felrántja a takarót  

- Látod? Kék a zoknim! 

 

Ki az abszolút bizalmatlan? 

- Aki kézfogás után megszámolja, hogy megvannak-e az ujjai. 

 

 

- Mikor vegyem be a gyógyszert doktor úr? 

- Mindig két órával a fájdalom jelentkezése előtt! 

 

Fülészeten: 

- Milyen a hallása? 

- Római katolikus. 
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Az iskolaújság hivatalos weboldala 

Figyelmetekbe ajánlom újságunk honlapját, melyet a fenti címen érhet-

tek el. Érdekességeket, híreket olvashattok, illetve régebbi számokat 

nézhettek meg. 

Don Bosco nyílt nap 
a leendő első osztályosok szülei számára, február 24-én, csütörtökön, de. 8-

tól 11-ig. 

 

Norbert testvér a református hitokta-

tásért felelős- mióta tanít a Don 

Boscóban és hány református gyerek jár 

ide? 

A nevem Becker Norbert Gyula és református 

lelkész- vallástanár-történészként végeztem az 

egyetemen, s 2006 óta tanítok a Don 

Boscóban református hittant. Annak idején 22 

gyermekkel kezdtem el a munkát, s mára 51 

református nebulóm van. 

Milyen programok vannak a református gyermekek számára? 

A lelki napok és a vasárnapi közös Istentisztelet mellett az iskola lehe-

tőséget ad számos múzeumlátogatásra, kirándulásra, illetve táborokra. 

Az őszi szünet időszakában Reformációs Tábor szokott lenni. Ennek 

keretében, már jártunk Sárospatakon, Ráckevén. Illetőleg nyáron Bala-

tonalmádiban szoktunk missziós hittantáborokat tartani. Itt megemlí-

teném azt is , hogy a nyolcadikosok számára minden évben katolikus 

tanárkollegákkal immár sokadik éve szervezem az erdélyi kirándulást, 

amelyet fontosnak tartunk a magyar identitás és a keresztyén hitünk 

szempontjából. 

A gyermekek számára református hittan mellett ökumeni-

kus jelleggel csillagász szakköröket is tart, ez hogyan jött?A 

csillagászat a hobbim, ami úgy jött 1990-ben, 8.osztályos koromban a 

földrajztanárom , Becz Miklós szervezett csillagász szakkört a szá-

munkra.S ennek keretében rengeteg csillagász táborban jártam a Ba-

konyba Rák tanyára, Herendre, Ágasvárra, ahol a szakkörökön tanulta-

kat átvittük a gyakorlatba a távcsöves csillagászati észlelés által. S már 

ekkor eldöntöttem, hogyha tanár leszek egy iskolában én is fogok ott 

csillagász szakkört szervezni. 

Jelenleg a Don Boscóban hány csillagász szakkör működik? 

Kettő. Egy haladó csoport 11 fővel és egy kezdő „sereg”, ahova közel 

harmincan járnak. 

Mivel foglalkoznak ezeken a szakkörökön?  

A kezdőkkel a Naprendszer  rejtelmeivel, míg a haladókkal a komo-

lyabb mély-ég kutatással foglalkozunk…s amikor derült a szakkör 

időszakában az ég, akkor távcsöves észlelést is tartok. 

A csillagász szakkörösök számára is vannak táborok? Igen. 

Idén kettőt is tartunk augusztusi csillaghullás idején Balatonalmádiban, 

ahol az Öreg hegy ad lehetőséget az éjszakai észlelésre. 
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Interjú Norbert testvérrel 

„(…) s 

mára 51 

református 

nebulóm* 

van.” 
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Ha jól tudom, Goda tanár úr, Ricsi bácsi a kezdetektől,  az isko-

la alapításától itt tanít. 

Valóban, 92 óta ténykedem a Don Boscóban. 

Ön az iskola művésztanára, de pontosan milyen tárgyakat tanít? 

Rajzot, művészettörténetet és néhány éve mozgóképkultúrát és médiais-

meretet, valamint életvitelt. 

Hűha, már ez is lefedi kultúránk nagy részét…Emellett hogy jut 

ideje az alkotásra, mint kiállító képzőművész? 

Szerencsés helyzetben vagyok, vagy talán helyesebb, ha a Jóisten segítsé-

gét és gondoskodását érzem a dolgok mögött. Kezdetektől, hála az isko-

lavezetésnek, olyan órarendem van, amely lehetővé teszi a nyugodt alko-

tómunkát. Családomtól is, különösen szerető feleségemtől rengeteg tá-

mogatást kapok. A tanítványaim pedig a kifogyhatatlan energiát és  a szün-

telen megújulás lehetőségét biztosítják számomra. Tanítás és alkotómun-

ka, nálam erősítik egymást… 

Értem, ezek valóban a legfontosabb dolgok lehetnek Tanár úr 

életében. Visszatérve tanári hivatására, van most is osztálya? 

Van bizony, nem is akármilyen! Ők már a hatodik „kis csapatom”, akiket 

végigviszek, épp most készülünk a felvételikre, tavasszal pedig elballag-

nak… 

A tanári, osztályfőnöki és művészeti tevékenység mellett vala-

mire jut még ideje a Don Boscoban? Gondolok itt az ismerté 

vált sulibulikra vagy a tehetséggondozásra? Vagy a legendás 

bécsi utakra? 

Ah, a sulibulik…Örömmel szervezem őket, de egyre aktívabban vesznek 

részt benne maguk a diákok, és ez így van rendjén. Körülbelül 5 éve kezd-

tük egy jól sikerült ballagási bankett után, s már hagyomány lett, beépült 

iskolánk  programjába. Sok régi diákunk is visszajár ezekre. A mai világban 

különösen fontosnak tartom, hogy tanulóink az iskola keretein belül, 

védett körülmények között, de önfeledten tudjanak táncolni, vetélkedni, 

szeretetteljes közösségben szórakozzanak. Évek óta szervezünk advent 

idején a gyerekek részére bécsi kirándulást, melyet csodálatos kiállítások 

tarkítanak. Idén Michelangelót és Picassót néztük meg az Albertinában. 

Képzőművészeti szakkör kezdetektől működik. Néhány éve filmklub is 

indult, a médiaoktatás okán. Hála Istenek vannak tehetséges művészpalán-

ták, idén nagy boldogságomra, egyik kedves tanítványomat felvették a 

Képzőművészeti Egyetemre. Ennél jobb érzés kevés létezik egy művészta-

nárnak. Leonardo mondta, hogy semmit nem ér az a mester, akit nem 

halad meg legalább egy tanítványa… 

 

Interjú Ricsi bácsival 

„(…) 

vagy 

talán 

helyesebb

, ha a 

Jóisten 

segítségét 

(…) 

érzem a 

dolgok 

mögött.” 
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             6.b osztály:71.helyezett A csapat tagjai: Bilau Tímea 

                                                                                 Sonnevend Eszter 

                                                                                 Kanizsay Bendegúz 

                                                                                 Milotai Márk 

             7.osztály:2.helyezett A csapat tagjai: JENCSIK TÍMEA 7.A 

                                                                           HORVÁTH MERCÉDESZ 7.A 

                                                                           PALLER NÓRA 7.B 

                                                                           PEREZ-LOPEZ ÁRON 7.A   

             8.a osztály:27.helyezett A csapat tagjai :Bátori Borbála 

                                                                                Ágh Anna 

                                                                                Kálazi Réka  

                                                                                Almási Tünde 

            8.b osztály.11.helyezett A csapat tagjai:  Bokor Lívia 

                                                                                Klicsu Dorottya 

                                                                                Lendvai Flóra 

                                                                                Nagy Kristóf 

A kerületi vers- és prózamondó versenyen elért eredmények: 

            5.-6. évfolyam: vers : Gránicz Soma (5.a) 4. helyezett 

 próza: Bátori Boldizsár (6.a) 5. helyezett 

            7. évfolyam: vers: Kocsis Petra (7.b) 7. helyezett 

 próza: Bokor Lívia (8.b) 4. helyezett 

                  A kerületi földrajz versenyen elért eredmények: 

            7. évfolyam: Paller Nóra (7. b) 9.helyezett 

 PEREZ-LOPEZ ÁRON (7. A) 1. HELYEZETT 

            8. évfolyam: Ágh Anna (8. a) 7.helyezett 

 NAGY KRISTÓF (8. B) 1. HELYEZETT 
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Büszkeségeink: 
Az egyházmegyei Angol versenyen elért eredmények: 

          8. évfolyam:2. helyezett Klicsu Dorottya 

                              7. helyezett Rigó Gábor 

                              16. helyezett Aradi Máté 

          7. évfolyam:1. HELYEZETT PEREZ-LOPEZ ÁRON 

                              9. helyezett Glattfelder Melánia 

                             19. helyezett Szabó Levente 

          6. évfolyam:2. helyezett Szelényi Márton 

                             22. helyezett Milotai Márk 

                             23. helyezett Wéber Anna 

 

 

 

Az egyházmegyei Német versenyen elért eredmények: 

           8.évfolyam: 6. helyezett Ludmány László 

                               10.helyezett Spenger Dániel 

           7. évfolyam:8. helyezett Kis Dorottya 

 

 

A Bolyai csapat matematika versenyen elért eredmények: 

             5.a osztály:68. helyezett A csapat tagjai: Kőnig Nóra 

                                                                                  Mali Boglárka 

                                                                                  Paller Éva 

                                                                                  Szabó Georgina 

            5.b osztály:32. helyezett A csapat tagjai: Lányi Balázs 

                                                                                 Széles Levente 

                                                                                 Várhidi Kristóf 

                                                                                 Wendler Viktor 

             6.a osztály:32.helyezett A csapat tagjai:  Erdős Kristóf 

                                                                                 Lévai Bálint 

                                                                                 Palásthy Levente 

                                                                                 Pozsgai Márton 

 

Még egy szót a művészetről. Milyen technikával dolgozik és van-e jelenleg kiállítása? 

Vegyes technikával készítem képeimet, kollázs, tempera, pasztell, fotók…elég modern dolgok. Fával 

is foglalkozom, organikus szobrokat faragok trópusi és magyar fafajtákból. 

Kiállítás? 

Épp most zárult egy tárlatom a Millenárison, a Makadám Klubban. „Inter arma…” Fegyverek közt 

hallgatnak a múzsák címmel. A világháborúk szürreális látomásai volt a téma, melyről festőművész 

nagyapámnak szenzációs frontfelvételei vannak. Izgalmas, drámai feladat volt. 

Tanár úr, köszönöm a beszélgetést. Sok erőt és kitartást kívánok mindkét hivatásá-

hoz! 

Köszönöm a lehetőséget! 

boscolap.donboscoiskola.eu 
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Ím boldog karácsony ünnepén, 

Várjuk a karácsonyi angyal jöttét, 

ne emlékezzünk semmi rosszra, 

Remélem el van vetve a Luca napi búza! 

Ím boldog karácsony ünnepén, 

Az osztályom meg én, 

Talán jók leszünk, 

s az órákon szaloncukrot nem eszünk. 

Ím drága karácsony ünnepén, 

Összegyűltek az égben az angyalok. 

A jászol mellett a pásztorok, 

és egy karácsonyfa mellett a tanárok. 

Köszönjük, hogy tanítottak, 

ha rosszak voltunk megdorgáltak, 

Ha nem tettük volna még, 

most majd úgy tanulunk mint a gép. 

boscolap.donboscoiskola.eu 

Tikovits Lúcia—Boldog karácsonyt! 



 

Kedvenc film: 

1. The Matrix Trilogy  —Mátrix trilógia (12 szavazat) 

2. A karib-tenger kalózai (9 szavazat) 

3. Gyűrük ura trilógia (4 szavazat) 

Kedvenc sorozat: 

1. Doctor House (13) 

2. NCIS — A helyszínelők (7) 

3. Friends —Jóbarátok (6) 

Közvéleménykutatás (by Nagy Kristóf) /kb. 45 tanuló alapján/ 
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Most számomra úgyis az a legnagyobb probléma, hogy nem tudok lépcsőt mászni, épp ezért 

most nem tudom megnézni az iskolát. Majd valahogyan rá fogom szánni magam hogyha na-

gyon-nagyon nehezen is de körül fogok nézni. Láttam a külsejét, nagyon szépen megújult. Most 

már az aktív részvétel helyett már csak azt tudom tenni, hogy az imádságommal kicsit úgyis 

mondom, hogy szurkolok az iskolának, hogy a hírneve, ami meg volt a kezdetektől meg is 

maradjon mindig. 
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Szaléziak 

 A rendet 1859. december 18-án Torinóban alapította Don Bosco Szent János, főként az elhagyott és 

szegény ifjak nevelésére.  

 „Da mihi animas, cetera tolle!” - „Adj nekem lelkeket (Uram), minden mást vegyél el! 

 A rend tagjai a jelöltség után lépnek a noviciátusba, melynek végén egyszerű fogadalmat tesznek. 
Három év múlva teszik le az ünnepélyes örökös fogadalmat. A fogadalmas kispapok, a segítőtestvérek 

és a papok a társaság egyenrangú tagjai. 

Don Bosco pappászentelésekor szabályokat írt le, melyeket jövendő életében követni szándékozott. A 
szabályok között volt az is, hogy Szalézi Szent Ferenc példáját kívánja követni és utánozni, az első 

templomot is, amit építtet, az ő tiszteletére szenteli.  

A Szalézi Társaság apostoli célja: az ifjúság oktatása és nevelése iskolákban, szakiskolákban és különféle 

ifjúsági intézményekben. 

Don Bosco meg volt győződve arról, hogy a fiatalokat nem szigorral, hanem szeretettel kell megköze-

líteni. „Nem ököllel, de jósággal és szeretettel fogod őket barátaiddá tenni” - vallotta. 

A szalézi aktivitás módszere nem csupán abból áll, hogy szeretetet közvetítsünk - ami elengedhetetlen 

-, hanem abból, hogy pedagógiailag képesek legyünk a szeretetet elfogadni. 

A szalézi nevelés módszere az úgynevezett „megelőző pedagógiai módszer”. 

A szalézi közösségek életét jellemzi az egyszerűség, a derűs légkör, az evangéliumi merészség, az alko-

tókedv, a mély lelki élet és az ebből fakadó öröm. 

Az első szaléziak Magyarországon 1900-ban Szombathelyen (Eredics Ferencné) és 1902-ben Rákospa-
lotán (gróf Károlyi István jóvoltából) jelentek meg. Hivatalosan pedig, hazánkban 1913-ban telepedtek 

le. 

Lendvai Flóra 8. b 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1859
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_18.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Torin%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Don_Bosco
http://hu.wikipedia.org/wiki/Novici%C3%A1tus
http://hu.wikipedia.org/wiki/1913
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Össze is jött egy jó csomó pályázat és akkor kitűztük az időpontot. Volt egy bizottság , peda-

gógusok, pap, minisztériumi osztályvezető és aki segített a munkában. Talán egy vasárnap tör-

tént az egész. Mise utántól és jöttek egymás után a tanárok. Volt egy valaki, aki ismertette az 

adatokat utána az illetőt behívtuk és beszélgettünk vele. El is döntöttük rögtön, hogy kiket 

fogunk felvenni és kiket nem veszünk fel.Mi azt mondtuk mindig, hogy levélben értesítjük né-

hány napon belül, de nekünk tulajdonképpen meg volt a tervünk és láttuk már kik azok, akik 

alkalmasak lesznek. Válogattunk, Hála Istennek nagyon sok jelentkező volt, váratlanul sok je-

lentkező és ezért történhetett meg az, hogy nagyon jó tanári kart sikerült összeszedni. Voltak 

aztán érdekes dolgok is. Például egy pályázónál kiderült, mikor megszólalt a bizottság egyik 

tagja: „Vigyázzatok! Valami nem tetszik nekem. Ez a név olyan, mint hogyha valami -féle nagyon 

komoly párt kötődése lenne. Egy öt perc szünetet kérek, jövök vissza!” A hölgy lement, öt 

perc múlva jön vissza: „ Nem szabad felvenni, mert a legfőbb MSZP/MSZMP  pártbizottságában 

tagként dolgozott, tehát egy nagyon veszélyes személy.” Úgyhogy nem is vettük fel. Még mindig 

azt tudom mondani, hogy Don Bosco a legváratlanabb pillanatokban jött úgy a segítségünkre, 

hogy ezeket a kényes ügyeket meg tudtuk oldani. Nagyon jó tanárikarunk volt és mindig na-

gyon is fontosnak tartottuk, hogy jól válogassuk a tanárokat, hisz akkor lehet csak eredményes 

munkát végezni, ha jó tanárok, hívő keresztények és ilyen formában tudják ellátni a szolgálatu-

kat. 

Milyen érzés volt otthagyni az Ön által alapított iskolát? 

Ez az elhagyás egy váratlan körülménynek a következménye. 2001. március-áprilisában megbe-

tegedtem és én azt hittem, hogy a szívemmel van baj, de az orvosi vizsgálat kiderítette, hogy 

sokkal súlyosabb gondok vannak. Nem is volt sok gondolkodásra idő, orvosokkal megbeszélve 

el kellett döntenem, hogy le kell mondanom az albertfalvi plébánia vezetéséről, és ezzel sajnos 

a Don Bosco Iskola irányításáról is. Állandóan előttem van az utolsó Te Deum 2001-ben, ami-

kor tanévzáró szentmise végén azt mondtam a gyerekeknek, hogy:” Gyerekek, most az éle-

temnek a legnehezebb és a legsúlyosabb mondata következik. Sajnos ez volt az utolsó Te 

Deum és az őszi Veni Sancte-t már nem én fogom tartani. Megbetegedtem és nem tudom 

ellátni a feladatomat.  A bíboros úr fog küldeni ide utánam mást, engem pedig fogtok látni, 

mert itt fogok lakni Albertfalván csak a villamossín másik oldalán és amikor tudok azért erre 

fele jövök, ha pedig már mást nem tudok tenni az imádságommal kísérlek benneteket.” Hát ma 

ezt teszem már. 

Milyen érzéssel lép be ma az iskolába? 

Nagyon érdekes, hogy milyen érzéssel lépek be, tudniillik én itt tanultam, tehát tudom melyik 

volt az az osztályterem, ahol én kisiskolásként idejártam első osztályos koromtól kezdve. Itt 

jártam még az általános iskolát és ebben az iskolában lett aztán végeredményben a Don Bosco 

Iskola, amibe én gyerekként, diákként idejártam. Nagyon jó érzés belépni mindig. Engem mindig 

nagyon nagyon szeretnek és szerettek a gyerekek és nekem az életem volt az iskola. Az én 

családom tele van pedagógusokkal. Én bennem is biztos szorult egy csomó pedagógus vér. 

Szeretem a gyerekeket és szívesen is tanítottam mindig. Élmény volt számomra a tanítás általá-

nos iskolában épp úgy, mint középiskolában. Most amikor bejöttem, mint mindig van bennem 

egy nosztalgia, hogy most már nem vagyok aktív résztvevője az iskolának, de szemmel tartom 

azért, figyelek rá. Mikor az építkezés folyt most a nyáron nagyon sokszor ott jöttünk el és 

mindig elmentünk úgy, hogy lássam még bent az udvaron még az építkezést, tehát nagyon-

nagyon érdekelt.  
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Sportcsillagok gálaestje 2010 

Immár 53. alkalommal került megrendezésre a Magyar Sportújságírók által kiírt Év Sportolója díjátadó 

ünnepség. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy részt vehettünk ezen a jeles eseményen. 

Legjobb női sortoló: 

A legjobb női sportolónak járó elismerést ismét a kajakozó Janics Natasa érdemelte ki. A második he-

lyezést a tavalyi győztes, Hosszú Katinka úszó kapta. Harmadik Mészáros Anett cselgáncsozó lett. 

Legjobb csapat: 

     A Janics Natasa, Kovács Katalin kajak kettest választották meg a legjobbnak a csapatok versenyén. 

2010-ben 200 méteren világbajnok páros a férfi párbajtőr-válogatottat, valamint a női 4x200-as gyorsváltót 

előzte meg. 

Legjobb férfisportoló: 

Az év férfi sportolója díjat a tornász világbajnok Berki Krisztián érdemelte ki. A második helyezett: tavaly 
a világ legjobb sportlövőjének választott Sidi Péter müncheni sikerével az első magyar sportolóként 

szerzett indulási jogot a 2012-es londoni olimpiára. A harmadik Cseh László úszó lett. 

A díjátadás után találkozhattunk a sportolókkal, és kedvenceinkkel fényképet készíthettünk. Büszkék 
lehetünk rájuk, hiszen egész évben kiemelkedően teljesítettek. Szurkoljunk és tegyünk, hogy a magyar 

sport ne veszítsen nemzetközi híréből! 

Kocsis Viki 8. a  



 

Bátori Bori, 8. a 

Pirosszka 

„Piroska, mit viszel a kosaradban?” vagy  

„Nagymama, miért ilyen nagy a kezed?” 

Ugye mindenki számára ismerősek?  

Ki ne ismerné Piroska és a farkas történetét? De, hogy is szól a történet valójában? 

Tolvaj járja az erdőt, és sütireceptekre vadászik. A gyanúsítottak: a Nagymama, azon kevesek 

egyike, akinek még ne lopták el a sütireceptjeit, Piroska, nagymama lelkes kifutó lánykája, a 

Farkas, aki nem más, mint oknyomozó riporter és a Vadász, aki egy különös véletlen folytán 

került képbe. 

A nyomozás megkezdődött! Feltűnik egy éneklő kecske, felrobban a hegy, és fény derül Nagyi 

titkára is. Kezd mindenkin eluralkodni a teljes bizonytalanság, és akkor még mindig nem tudjuk, 

ki is a tolvaj. 

Kedves animációs mese zenével és humorral. 

Sherlock Holmes és a Baker Streeti vagányok 

A Baker Streeti vagányok egy csapat utcagyerekből álló társaság, akik ha éppen nem a Lon-

doniakból próbálnak pénzt kicsalni, vagy nem az elhagyott kocsigyárban rejtőznek, igen nagy 

segítségei a világhírű detektívnek, Sherlock Holmesnek. 

A Mester legújabb megbízásában egy cirkuszba küldi a fiúkat, hogy kérdezősködjenek a 

napokban történt szörnyű baleset, a Zalinda fivé-

rek halálával kapcsolatban. 

A fiúk mindent meg is tesznek, hogy teljesítsék 

megbízójuk kívánságát. 

Közben előkelő vendég, maga a walesi herceg 

érkezik Holmeshez látogatóba. Vajon mit akarhat 

a detektívtől, talán köze van a világhírű artisták 

halálához?  

Sherlock a tőle megszokott figyelmességgel kör-

benéz, és mindent megvizsgál, meghallgatja kis 

kémei jelentését, majd levonja a következtetése-

ket. 

Vajon kinek állhatott érdekében, hogy a légtor-

nászok kikerüljenek a képből, vagy csak egyszerű 

baleset volt az egész? 

Erre és még sok minden másra is fényt derít 

minden idők legjobb detektívje.  
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Film- és könyvajánló 

 

Mikor és milyen céllal alapult a Don Bosco Katolikus 

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda? 

1985 őszétől lettem itt Albertfalván plébános. Nagyon sok gye-
rek járt hittanra, körülbelül 25-30 fős csoportot tanítottunk. Egy 
alkalommal egy nyári vakáción a nagy házak között mentem egy 

beteghez , ahol egy sereg gyerek játszadozott jókedvűen és 
egyetlen egyet sem ismertem közöttük/közülük. Amikor pedig 
vissza fele jöttem az egyik felkiáltott, hogy: „Kezdődik a TV mű-

sor, menjünk és nézzük meg!” Egy pillanat alatt kiürült a tér, én 
pedig magamban megdöbbenve arra gondoltam, hogy : na, ide 
kellene egy Don Bosco, aki össze tudja gyűjteni az iménti gyere-
keket és megfelelőképpen tudja majd alakítani, formálni és nevel-

ni. Telt, múlt az idő és amikor 1990-ben a változás megtörtént 
fiatal szülők ott vártak a sekrestye kijáratánál, körbefogtak és azt 
mondták:”István atya, most mese nincs, itt iskolát kell alapítani.” 

Picit megdöbbentem, aztán nagyon gyorsan elkezdtük a szerve-
zést. Olyan gyorsan elkezdtük, hogy 1991-ben már beadtunk egy 
kérvényt, amit akkor elutasítottak, hogy most még minden na-

gyon bizonytalan, de '91 őszén pedig egy alapítványt hoztunk létre azért, hogy iskolát tudjuk alapítani. 
Hihetetlen nagy propaganda történt. Egyszerűen meg voltam döbbenve, hogy ismeretlen emberek bejöt-
tek iskolaalapító levelekért és vitték Budának erre a részére, osztogatták az utcákon és így tovább. Na-

gyon gyorsan mentek az események. 1992 január első heteiben a különböző önkormányzati bizottságok 
meghallgattak bennünket és így engedték, hogy 1992.január 30-án az önkormányzati képviselő-testület elé 
kerüljön a katolikus iskolának a kérdése. Délután 4 órakor kezdődött. Én ott ültem bent  teljesen magam-

ban vitatkozva, hogy mi lesz ebből és ment a vita, ment a vita, mire este 10 óra után a polgármester a 
következőket mondta: „Most pedig felszólítom a képviselő-testületi tagokat, adjanak választ arra  kérdés-
re, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy az albertfalvi plébánia egy katolikus iskolát alapítson!” Föl sem mertem 
nézni, mert nem tudtam, hogy mi lesz a következménye, csak amikor a hangját meghallottam, hogy kihir-

dette hogy 42 igen szavazat 7 nem ellenében megszavazták a plébánia számára a katolikus iskolát. Valami-
kor éjszaka 11 óra fele hozott haza az egyik segítőm, akivel együtt küzdöttünk az iskoláért és érdekes 
módon ekkor történt meg először, hogy hűséges kutyánk, a Zsivány, a plébánia kapuban várt, mintha 

tudta volna, hogy milyen rendkívüli esemény történt. Bementünk a szobámba, ő is jött velem és rögtön 
végig hasalt a lábam előtt, én pedig akkor döbbentem meg, hogy január 30. tulajdonképpen (fél óra volt 

hátra éjfélig) Don Bosco ünnepének előestéje.  S amikor másnapra már jó előre meghirdettem egy plébá-

niai képviselő-testületi gyűlést, akkor is elmondtam az eseményeket és a történetemet, akkor a képviselő-
testület egyhangúan elhatározta, hogy megalapítjuk az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskolát. 
Ha valaki az irattárunkat megnézi, akkor megdöbbenve látja azt, hogy az iskolának az alapító okirata nem 

több, mint egy A4-es papírra írógéppel felírt két sor vagy három sor. Ezt annak lehet tulajdonítani, hogy 
abban a nagyon feszült és gyors hangulatban nem volt más lehetőség. Amikor a képviselő-testület elfogad-
ta, lerohantam az irodába, begépeltem ezt a néhány sort, felhoztam és ott négyen aláírtuk. Így alapítottuk 

meg az iskolát. 

A Don Bosco első tanárai? 

Nagyon érdekes volt a körülmény, mivel nem voltunk kötelesek arra, hogy átvegyünk a Petőfi Sándor 
Iskola tanári karából bárkit is, éppen ezért pályázatot írtunk ki a tanári állásokra. Megjelentek a legkülön-

bözőbb köznevelésben, újságokban és természetesen itt a hívek között is hirdettük, hogy pályázni kell a 

tanári állásokra.  

Interjú iskolánk alapítójával, Verbényi István atyával 
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1.Milyen állatfajba tartozik a három vihogó állat? 

D: kutya C:hiéna L:oroszlán 

2.Hogy hívják a dalmaták apját? (101 kiskutya) 

S:Pongó A:Szimba E:Perdita 

3.Kik támadták meg Mulán országát?  

I:hunok P:indiánok R:arabok 

4.Kik a Kisvakond legjobb barátai?  

P:nyuszi-egér  O:hangya-nyuszi Ő:egér-madár 

5.Kiket visz el a vonat a Polar Express című mesében?  

T:bárkit N:akik vesznek jegyet K:akik nem hisznek  

6.Hogy hívják a rózsaszín állatot a Micimackóban?  

M:Füles Q:Nyuszi E:Malacka 

7.Mi a neve John kutyájának a Garfieldben?  

V:Ráró  R:Ubul  C:Brúnó 

8.Mi a neve Frédi lányának? (Frédi és Béni) 

Ó:Enikő Z:Kriszti S:Réka 

9.Doktor Bubóban milyen állat a rendőr?  

U:macska K:bagoly Z:sas 

10.Farquaad nagyúr hanyas számú lányt választotta?  

R:1 T:2 S:3 

11.Ki a legjobb rémisztő a Szörny Rt.-ben?  

I:Sully  Ü:Boo  É:Mike 

12.Hogyan közlekedett a Kockásfülü nyúl? 

R:sétált K:repült P:csúszott 

13.Milyen nemzetiségűek Asterix és Obelix?  

K:Rómaiak A:gallok  L:egyiptomiak  

Megfejtés: Olvasd össze a jó válaszok előtt álló betűt és megkapod a mese címét! :) 
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Filmkvíz (könnyített) 

Pecsét helye 

Megfejtés: 

 

 

 

 

Megfejtés: 

 

 

 

1. Vízben élek, brekegek, ismertek-e gyerekek?  11. A negyedik evangélista. 

2. Ezt mondja a Mikulás.   12. A tabernákulumban található. 

3. Szent Miklós egyházi rangja.   13.Jézus születésnapjának ünnepe. 

4. A Mikulás ezt adja a rossz gyerekeknek. 

5. Kerek vagyok, mint a labda, fogyasztanak száz alakba. Nyersen esznek, főzve is, télen is és nyáron is. Saláta is, 

leves is, megisszák a vérem is.  

6. Az atya, a fiú és a … nevében. Ámen! 

7. A görög főisten.    14. A hóvirág után nyílok, kék, lila, illatos vagyok. 

8. Isten háza.    15. A templomban a pap tartja. 

9. Dallamos ima. 

10. Don Bosco édesanyja. 

Pecsét helye 

A megoldást február 11-ig küldjétek be Makrai Ákos tanár úrnak, értékes finomságok reményében… A megoldást a szaggatott vonal alatti 

pecsétes részre írjátok, majd kivágva küldjétek be! Legalább kettő (minikrimi, keresztrejtvény, két filmkvíz) rejtvényt készítsetek el! 

Szabó Gina 5. a 
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Pecsét helye 

Megfejtés: 

 

 

 

Minikrimi 
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A mosókonyha titka 

H iggye el, alig láttam valamit – mondta a tanú a felügyelőnek. 

- Hogyhogy alig? - nézett rá az. - Hisz az előbb azt állította, hogy belátott a mosókonyhába, és épp 
akkor lesett be az ablakon amikor a házfelügyelő az ott lepedőt mosó Kemenesnéhez fenyegetően köze-

ledett egy baltával. 

- Ez bizony így van. Ugyanis épp az udvaron álltam, amikor az asszony felsikított. Csakhogy odakint mínusz tíz 
fok körüli volt a hőmérséklet, a mosókonyhában felszálló gőz meg bepárásította az ablakot. Mire tenyérnyi csíkot 
töröltem az üvegen, már csak annyit láttam, hogy a házfelügyelő a baltával belevág a lámpába, és a következő 

pillanatban odabent minden sötétségbe borult. 

- Jól vigyázzon, mit mond! - figyelmeztette a felügyelő. A hamis tanúzást ugyanis a törvény szigorúan bünteti. 

(Csakugyan hamis volt a tanú vallomása?) 

Prekker Júlia 7. a 

A megoldást február 11-ig küldjétek be Makrai Ákos tanár úrnak, értékes finomságok reményé-

ben… A megoldást a szaggatott vonal alatti pecsétes részre írjátok, majd kivágva küldjétek be! 

Legalább kettő (minikrimi, keresztrejtvény, két filmkvíz) rejtvényt készítsetek el! 

boscolap.donboscoiskola.eu 

 

 11 2010/11-es tanév 

Filmkvíz (nehezített) 
1, Az Oroszlánkirály című rajzfilmben ki halt meg? 

A: Szimba   K: Szimbád    L: Mufasa    H:Zazu 

2 ,Hány rész készült a Rocky című filmsorozatból? 

A: 3   É: 4  E: 5   Á:6 

3 ,A vigyázz, kész ,szörf című rajzfilmben ki nyeri meg a nagyversenyt? 

K: Cody   G: Pipi Joe   M: Tank   N: NagyZ 

4, A Toy Story 2 című rajzfilmben hová akarták elvinni Woodyt? 

E: Japánba   O: Kínába   A: Angliába   T:Amerikába 

5, Hol lakik albérletben Rob Schneider a Tök állat című filmben? 

N: garázs   M: istálló   D: panel    F:kertesház 

6, Charlie és a csokigyár című filmben mi volt  a csokoládé márkája? 

G: willy wonka   D: wonka   E: lindor   P:wonky 

7, Az Idélen időkig című filmben melyik állat jósolta meg hogy mikor lesz tavasz? 

S: kakadu    Ő: pingvin   Z: szarvas   A: mormota 

8, Mi a híres mondata  a kis földönkívülinek az E.T című filmben? 

Y:E.T haza talál   C:E.T haza megy   V:E.T hazatelefonál   Á:E.T haza sétál 

9,Mi volt Heat Leadger utolsó filmje? 

I: Batman: A sötét lovag    W: Lovagregény    Q: Candy     A: Doctor Parnassus és a képzelet biro-

dalma 

10, Mikor csinálták az első Star Wars filmet? (csillagok háborúja ,4. rész) 

H:1987   G: 1977    U: 2000   T:1996 

11, Hol játszódik a Taxi 2 című film? 

Y: Marseilles   B: Lyon   C : Cannes   D: Párizs 

12, A Csillagpor című filmben miért akarják megszerezni a csillagot? 

O: a szívét akarják    P: a nyakláncát akarják    K: a fényét akarják    J: az erejét akarják megszerezni 

13, A Karib-tenger kalózai hányadik részében hal meg Barbarossa ? 

A:2   F:4   D:3   K:1 
A választ a betűket összeolvasva kapjuk meg, szerepel benne Will Smith és két szóból áll, amerikai akció-
film. 

Megfejtés: 

 

 

 

Pecsét helye 


