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Mint tudjátok, 
iskolánk új 
épületrészének 
á t a d á s a k o r 
i s k o l á n k b a 
látogatott a 
m e g y é s 
püspök, aki 
Erdı Péter 
bíboros úr 
helyett ugrott 
be. A szentmise után az új épületrészben köszöntötte ıt a 
lelkes kórus, egyik tanulónk, a bíborosnak írt versével, vala-
mint iskolánk igazgatója, Klári néni. Ezek után megtekintette a 
felújított részt a földszinten, illetve az emeleten. 

Amennyiben szeretnétek elolvasni az imént említett köszön-
tıt, nézzétek meg a 3. oldalt... 
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III. szám 

Klári néni beszéde a püspök úrhoz 

Húsvét 
lésrıl? Miket is 
szokás ilyenkor 
enni? Ha valame-
lyikre nem tudod a 
választ, olvasd el 

cikkünket... 

Részletek a 4. old. 

Mi is az a húsvét? 
L o c s o l ó v e r s e k , 
jutalmul csoki, vagy 
pénz, és további 
szokások. Vajon 
mit ünneplünk e 
jeles napon? A 

tavasz eljövetelét? 
Nem éppen. És 
miért is kell böjtöl-
ni?! Tulajdonkép-
pen mi az a passió? 
Hallott már valaki 
tőz-, és vízszente-

Felhívás! 

• Több rejtvé-
nyünkkel is lehet 
nyerni, csokit és 
más értékes fi-
nomságot (9-12 
old.) 

• Jelentkezz Te is a 
szerkesztı csapat-
ba, légy újságíró! 

Kiemelt tartalom: 

Köszöntı 3 

Vers 5 

Programok 6 

Kán-kán 7 

Ajánló 8 

Játék 9-12 

Locsolóversek, 
viccek 

13-
14 

Pályázat 16 

BoscoLap 

 

Ápr. 11-i szavalóverseny végeredménye, melyet a Köl-
tészet Napjának tiszteletére rendezett iskolánk azzal a 
nem titkolt céllal, hogy hagyományt teremtsünk vele: 
 

I. kategória (4. évfolyam): 
1. Szabó Marcell 
2. Baczakó Beáta 
3. Salacz Cecília 

 
II. kategória (5-6. évfolyam): 

1. Paller Éva 
2. Kınig Nóra 
3. Véghelyi Bori 

 
III. kategória (7-8. évfolyam): 

1. Bokor Lívia 
2. Szıke Luca 

3. Lırincz Bernadett 
 
Gratulálunk a dobogósoknak és helyezetteknek egy-
aránt! 

Szavalóverseny 
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Bosco Kupa 
(alsós) 

Idén is lesz Bosco Kupa, az alsó tagozatosoknak is. Az alsósok má-
jus 26-én kezdik a tornát, a döntı pedig június 3-án, délután lesz 
megtartva. A csapatok 5+1-es felállásban játszanak. A szabályokról 
röviden: 3. sárga egy meccs eltiltás. 3. piros egész kupától eltiltás. 
Góllövılistát a csoportmeccsek után vezetünk. Hosszabbítás max 1 
perc/félidı a 2x5-nél, 2 perc a 2x7 és 2x10-nél. Visszavágó nincs. 
Egyeneskieséses szakaszban 2x3 perc hosszabbítás, majd 3-3 tizen-
egyes, onnantól pedig 1-1. Feladott mérkızés 3-0 az ellenfélnek. 
Csoportban gyızelem 3p, döntetlen 1p. A mérkızéseket három 
nyolcadikos tanuló vezeti majd. Mind a mőfüves, mind a betonos 
pályán, mind pedig a tornateremben is lesz mérkızés. 

A csoport: 2. d, 1. b, 2. a, 2. c 
B csoport: 2. b, 1. a, 1. c 
C csoport: 4. b, 3. a, 4. a 
D csoport: 3. c, 3. b, 4. c 
Negyeddöntık: A1-B2 A2-B1  C1-D2  C2-D1 
Elıdöntık (jún. 1.) után: 
Kisdöntı/bronzmeccs: jún. 2. csütörtök. 
DÖNTİ: jún. 3. péntek 15:30 
 
Bıvebb információ plakát formájában hamarosan a folyosókon. 

 

Ahogy Don Bosco mondja: „Az imádság mellett, ami soha nem 
hiányozhat, mindig alkotni kell valamit.” 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az iskola új szárnyának 
megáldása alkalmából megtisztelnek minket jelenlétükkel és 
velünk együtt ünnepelnek! 

 

Ezen a területen itt, az új épületszárny helyén nem olyan régen 
még egy kis mérető, szőkös, igen rossz állapotú ebédlı volt.  

Nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen az építkezést úgy kellett lebonyolíta-
ni, hogy mellette az iskolában több, mint 450 gyerek zavartalanul élte mindennap-
jait. Sokszor bizony kilátástalannak tőnt, hogy meg tudjuk-e valósítani elképzelé-
seinket. Mint a mai ünnepség is mutatja, ez végül mégis sikerült. 

Erısen hittünk abban, hogy végül mégis célba érünk, hiszen láttuk a folyamatosan 
készülı, nagyon konkrét és alaposan átgondolt terveket, a lelkesedést, a jó szán-
dékot. Mostanra minden elkészült, új, szép és jó. Reméljük, így is marad.  

 

Van új ebédlınk, fiú és lány öltözık, új WC-k, új tantermek, több, újonnan tele-
pített kis fa az udvaron. Az elkészült épületszárnyban a legmodernebb technikát 
alkalmaztuk: energiatakarékos világítást, víztakarékos kézmosókat, szép búto-
rokkal rendeztük be.  

 

Nagyon nagy dolog, hogy fenntartónk lehetıvé tette, az építkezés megvalósulá-
sát. 

Hálásan köszönjük anyagi és erkölcsi támogatását. Hálásak vagyunk azért, hogy 
minden kérdésünkkel, aggályunkkal bátran fordulhattunk a fenntartóhoz, aki 
mindig meghallgatott és segített bennünket! 

Nagyszerő dolog, hogy vannak lelkes apukák és anyukák, akik szívesen dolgoz-
tak sok délutánon át, akik szaktudásukkal és fizikai munkájukkal segítettek 
bennünket abban, hogy zökkenımentesen, eredményesen megvalósulja-
nak álmaink.  

 

Köszönet a tervezıknek, a kivitelezıknek, a Magyar Államkincstár 
dolgozóinak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, mindazoknak, akik 
elısegítették, illetve bármi módon hozzájárultak, hogy ez a csodálatos 
beruházás megvalósulhasson!  

 

Kívánom mindannyiunknak, hogy sok örömünk teljen az új épület-
szárnyban, az új ebédlıben elfogyasztott finom ebédekben, az új tantermekben 
eltöltött tanórákban és átbeszélgetett délutánokban. Kívánom, hogy sokáig emlé-
kezzünk erre a mai napra, erre az igazán felemelı pillanatra, amikor a hosszú 
munka elnyeri méltó jutalmát: Bíboros úr megáldja az új épületszárnyat! 
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Mélyen benne vagyunk a nagyböjtben, de sokan még nem tud-
ják, hogy milyen fontos dolgok történnek majd még velünk. Elıt-
tünk van még a virágvasárnap, a nagyhét, a húsvéti két nap, de nagy 
sokára a pünkösd, ami a „nyakán hordozza” a ballagást is. 

A húsvét, mint tudjuk, mindig máskorra esik. Aki ki szeretné 
számolni, annak itt egy kis segítség: a tavaszi napéjegyenlıséget 
követı holdtölte utáni vasárnap; ez mindenképpen márc. 22. és ápr. 
25-e közé esik (a hamvazószerdát és a pünkösdöt is ettıl számít-
ják). Ezek szerint virágvasárnap április 17-én, Húsvétvasárnap ~24-
én, a pünkösdvasárnap pedig június 12-én. 

A nagyböjt a várakozás, a böjt idıszaka. Ilyenkor mi is megpró-
bálkozhatnánk, legalább péntekekre valamit „vállalni”. Nem gondo-
lom, hogy a hústól való tartózkodás nagy áldozat, szerintem olyan-
ról kéne lemondani, vagy olyan fogadalmat tenni, aminek megtartá-
sa tényleg nehezünkre esik. A mi osztályunk tablót is készített ar-
ról, hogy ki mit fogadott meg. Ha bejössz a 33-as terembe, talán 
segítséget kapsz, hogy te is mondhassad: én vállaltam, nekem bol-
dog lesz a lelkem, ha imádkozom! 

 

 

 

 

 

 

 

Simon András: Áldozat nélkül nincs szeretet 

Ágh Anna 8.a 

Húsvét 

„(…) 
boldog 
lesz a 
lelkem, 
ha 
imádko-

zom! 

” 
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Bosco Kupa 
(felsıs) 

Idén is lesz Bosco Kupa. A felsısök május 9-én kezdik a sorozatot, 
a döntı pedig május 21-én, a vidámság napján lesz, a tanár-diák 
mérkızés elıtt. A csapatok 4+1-es felállásban játszanak. A szabá-
lyokról röviden: 3. sárga egy meccs eltiltás. 3. piros egész kupától 
eltiltás. Elsı káromkodásért figyelmeztetés, másodikért sárga, har-
madikért piros. Góllövılistát a csoportmeccsek után vezetünk. 
Hosszabbítás max 1 perc/félidı a 2x10-nél, 2 perc a 2x15-nél. Visz-
szavágó nincs. Egyeneskieséses szakaszban 2x3 perc hosszabbítás, 
majd 3-3 tizenegyes, onnantól pedig 1-1. Feladott mérkızés 3-0 az 
ellenfélnek. Csoportban gyızelem 3p, döntetlen 1p. A mérkızése-
ket Laci bácsi, Zoli bácsi, Ricsi bácsi, Ákos bácsi és két volt Boscós 
diák vezeti majd. Mind a mőfüves, mind a betonos pályán lesznek 
mérkızések, a hamarabb befejezés érdekében. 

A csoport: 6. b, 8. a, 6. a, 7. a. 
B csoport: 5. a, 5. b, 7. a, 8.b. 
Elıdöntık: A1—B2 A2—B1 
Kisdöntı/bronzmeccs: máj. 20 péntek. 
DÖNTİ: május 21, szombat (Vidámság napja) 
 
Bıvebb információ plakát formájában hamarosan a folyosókon. 



 

Fotópályázat! 
Kedvenc újságotok, a BoscoLap versenyt hirdet! Fotópályázat kicsiknek és na-
gyoknak. Téma: A tavasz. Várunk tehát minden képet a növényekrıl, virágokról, 
állatokról, a tájról, vagy ami eszedbe jut a tavaszról. Fotóid közül legfeljebb hár-
mat küldj el a spengi01@freemail.hu email-címre. A legjobb képeket az ebédlı-
ben tesszük majd ki. 

A versenyzık 3 korcsoportban indulhatnak: 

I. korcsop: alsó tagozat 

II. korcsop: 5-6 évfolyam 

III. korcsop: 7-8 évfolyam 

Mind a három korcsoport három legjobb képe tehát megtekinthetı lesz minden-
ki számára, a korcsoportok gyıztesei értékes finomságokat is kapnak, míg az 
abszolút gyıztes egy meglepetésben is részesülhet. A beküldés határideje május 
27. péntek. 
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Részegítı volt a sok bölcs mondás, 

De itt egy kis utánpótlás. 

Most lett az ebédlı megáldva, 

Mi a szentbeszédet feszülten várva, 

Ültünk péntekig. 

 

Itt mi képviseljük az osztályt! 

Öt ember a képviselet csupán, kevésnek tőnik ám! 

De tisztán látszik legalább ez alkalomra vasalt ünneplı ruhánk! 

Tiszta gyermeki múltban, és majdnem felnıtt mivoltban állunk itt. 

 

Köszöntöm Önt Bíboros Úr, magam és iskolánk nevében, 

Jó, hogy ilyen megtiszteltetésben volt részem! 

Hisz én egy vagyok a sok gyerek közül, 

Aki e látogatásnak felettébb örül! 

Ez nem mindennapi tisztség,  

számomra dicsıség, hogy én köszönthetem versemmel. 

 

Bocsánat az iróniáért, melyet oly össze-vissza rímelek, 

Észre vette tán a sok kecskerímemet. 

Hiába nem tehetek róla,  

nem vagyok még költı, 

de jó lenne, ha eljönne az az óra. 

 

Bíboros Úr ha teheti máskor is jöjjön el, 

Hogy a sok gyerek szíve látogatásától örömmel teljen el! 
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Tikovits Lúcia—Köszöntı a Bíboros Úrnak 



 

Nézzük, mi vár ránk az elkövetkezendı másfél hónapban. 

Április 29-én, azaz pénteken osztályfényképezés lesz, nehogy a legrosszab ruhátokat 
vegyétek fel. Még aznap délután 4-tıl kezdıdik a sulibuli. 

Mint kiderült, május 5-én, csütörtökön lesz a Savio mise, ahol az idei év legjobb ta-
nulóit fogják kitüntetni. 8-án lesz elsıáldozás a templomban, és a harmadikosok szentmi-
séje. Május 9-12-ig lesz papírgyőjtés az iskolában. Hétfın, 16-án alsósok szülıi értekezlete 
lesz, kedden pedig a felsısök szüleié. 

Május 21-én, szombaton lesz a vidámság napja, ezen a napon sok játéklehetıség 
lesz, tanár-diák foci, illetve a Bosco Kupa döntıje. 

Szerdán, május 25-én pedig OKÉV mérés lesz, 4., 6. és 8. évfolyamban. 

A ballagás június 15-én lesz, a Te Deum pedig júni 21-én, délután öttıl. 
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Programok 

 

A kerületi helyesírás versenyen elért eredmények: 

5.évfolyam:   Paller Éva 1.helyezés 

6. évfolyam:  Bíbor Jakab 4.helyezés 

7. évfolyam:  Kovács Petra 3.helyezés 

8. évfolyam:  Klicsu Dorottya 4. helyezés 

 

Budapesti helyesírás versenyen elért eredmény: 

Paller Éva 1. helyezés 

 

Kerületi számítástechnika verseny: 

Grafika kategória:  Stefler Gábor 1.helyezés 

 

Kerületi kémia verseny: Perez-Lopez Áron 3.helyezés 

Budapesti kémia verseny: Perez-Lopez Áron 5.helyezés 

 

Az Esztergom-Budapest egyházmegyei matematikaversenyen elért eredmények: 

 

5. évfolyam: Szabó Georgina 3.helyezés 

 Mali Boglárka 6.helyezés 

6. évfolyam: Palásthy Levente 6.helyezés 

 Pozsgai Márton 15.helyezés 

7. évfolyam: Perez-Lopez Áron 2.helyezés 

 Jencsik Tímea 7.helyezés 

8.évfolyam: Nagy Kristóf 1. helyezés 

 Bátori Borbála 9.helyezés 

 Spenger Dániel 14.helyezés 
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Versenyeredmények 



 

- Hogyan lesz öngyilkos a csiga? 
- ??? 
- Belenéz a konnektorba. 
 
Egy éve vettem egy kaméleont. 
Csak tudnám, hogy hol a francban van! 
 
- Miért büdös a pók? 
- ??? 
- Mert nyolc hónalja van... 
 
Két tehén nadrágot vásárol a boltban. Mondja az egyik: 
- Bıı! 
Mondja a másik. 
- Honnan tudod, még fel sem próbáltad! 
 
- Mit csinál a kaméleon a kályhában? 
- Beleolvad a környezetébe... 
 
Az agresszív kismalac sétálgat a városban: 
- Rohadt meleg, rohadt Nap, rohadt emberek, rohadt autók. Bárcsak minden köddé válna... 
- Rohadt köd! 
 
Két barát beszélget: 
- Tegnap olvastam az újságban, hogy New Yorkban 10 millió patkány van. 
- Normálisak ezek az amerikaiak? Megszámolják, ahelyett hogy kiirtanák ıket? 
 
Két sün megy a sivatagban, meglátnak egy nagy kaktuszt. 
- Te, szerinted mi a manó ez? 
- Nemtom, talán egy akrobatacsoport... 
 
- Mi a haldokló indián utolsó szava? 
- ??? 
- Off! 
 
A micimackó tuti a drogról szól... Tigris ugrál=speed, Micimackó dülöngél=heroin, Malacka parázik=bélyeg, 
Füles lassú=fő. Tuti, hogy Róbert Gida a deeler... :-# 
 
lehet, hogy az alkohol, a kábítószer és a cigaretta az ember legnagyobb ellensége ... de a bölcs biblia azt mond-
ja: " szeresd az ellenségeidet " ! :D 
 
Taxis felvesz egy kínai embert, és átmennek a szabadsághídon. 
- Hát ez meg mi? - kérdezi a kínai. - A Szabadsághíd. 10 évig építették! Erre a kínai: óó! Mi ilyet 3 év alatt 
felépítünk! Mennek tovább, elmennek amúzeum elıtt, kérdezi a kínai: 
- Ez mi? 
- A múzeum, 3 évig építették. 
- óóó! mi ilyet 1 év alatt felépítünk! 
Elege lett a taxisnak. Elmennek az Országház elıtt, kínai megint kérdezi: 
- ez mi? 
- nem tom, tegnap még nem volt itt! 

Viccek 
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Miticzky Gábor 8. b 
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Kán-kán 
 Mivel a jog kimondja, hogy nem lehet osztályközösségi titkot kiszivárogtatni, (és 
mivel féltem az egészségemet) mélyebb részletekbe nem megyek bele. 

 Ötödikben elterveztük, az évek folyamán beszéltünk róla, és nyolcadikban megvalósí-
tottuk. Utóbbira a farsang elıtti héten került sor. 

Nem is kell, hogy mondjam, hirtelen elég zsúfoltan teltek napjaink. A mi drága tánctanárunknak, 
Bebének sok munkája akadt. Hisztit és ellentmondást nem tőrı személyiségének hála összejött az 
elıadás. 

 Számomra és szerintem - a többi lány nevében is mondhatom - a kedvenc fellépı ruha 
volt. Megtanultunk magassarkúban cigánykerekezni, ami – megjegyzem - nem könnyő, fıleg ha egy 
halom fodros szoknya a nyakadba hull. 

 Próbáink szorgalmas gyakorlással, cipıdobálással, sikítással, és rengeteg poénnal váltak 
igazan felejthetetlenné. Kezdetleges lépések is kialakultak, és végre egyszerre mozogtunk. 

 Úgy gondolom, mindenki élvezte, és a táncba apait-anyait beleadott. Örömmel emléke-
zünk vissza a fülünkben gyakran csengı gondolatra, mint: „Húz, rúg, lendít megállj!” 

 Mindent összevéve jól szórakoztunk, és maradandó élménnyel gazdagodtunk. 

Kocsis Viki 8. a  



 

Bátori Bori, 8. a 

Bazi nagy görög lagzi 

Toula kitör a jól megszokott, biztonságos kis életébıl, 
és nagynénje utazási irodájában kezd dolgozni.  Eköz-
ben a szerelem is rátalál, mikor megismerkedik Iannal.  
Ám a fiú még nem tudja, milyen lépésre szánja el ma-
gát, mikor megkéri Toula kezét.  
Megismeri a lány ízig-vérig görög családjának szokásait. 
Megkeresztelkedik görög katolikusként, és próbálja 
megkedveltetni magát a nem épp mindennapi család-
dal. 
Az apával, aki szerint mindenre orvosság az ablaktisztí-
tó és a nagymamával, aki nem fogadja szívesen a hívat-
lan vendégeket. 
Igazi esküvıi vígjáték báránysülttel, nagy bulival, úgy görög módra. 

Rubinvörös-idıtlen szerelem  
Ki ne vágyna arra, hogy vissza tudjon utazni a múltba? 
Gwendoly szívest-örömest cserélne bárkivel, mikor kiderül, hogy rendelkezik az idıutazás 
képességével. 

Múltbéli utazásaihoz útitársul a gyönyörő zöld szemő, 
ám igen beképzelt Gideon de Villies-t kapja. Együtt 
próbálják megmenteni a múltat a jelen és egy nagy 
titok felfedése érdekében. 
Meglátogatják világ összesen tizenkettı idıutazásra 
képes emberét, hogy a vérükkel újra teljessé váljon a 
kör.  
De megbízhatnak Sain Gemain grófban? Gwen nem 
tudja kinek is higgyen, a Páholy tagjainak vagy unoka-
nıvérének, aki régen ellopott egy fontos mőszert. 
A trilógia elsı része tele van izgalommal, fordulattal 
és érzelemmel. 

Bátori Bori 8. a 
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Film- és könyvajánló 

 

Sivatagben él a teve,   Kék erdıben jártam, 

Locsolkodni jöttem, hehe!  zöld ibolyát láttam, 

    holnap megyek szemészetre. 

 

Húsvét van,   Zúg a traktor, 

Odakinn mosolyog az ég is.  Szánt az eke. 

Adjanak egy ezrest,   Elvtársnı locsolhatok-e? 

Mosolygok majd én is! 

 

Falu végén templom,   Tele van a hajad kosszal, 

Locsoljak-e? Nem t'om.  meglocsollak Domestosszal! 

Falu végén megint templom, 

Locsoljak-e? Megint nem t'om. 

 

Én kis kertész legény vagyok, 

Magam után szagot hagyok. 

 

Én még kicsi vagyok,   Böszme vagyok, nem tagadom, 

Verset nem tudhatok.  kölnivizem büdös nagyon, 

Majd jönnek a nagyok,  Szegfőillat kéne bele, 

S mondanak majd azok!  vajon mi  a pártom neve ? 

 

Piros tojás, fehér nyuszi, 

SMS-ben száll a puszi. 

 

Széplányokat kergetek, 

Az én kölnim permetez. 

Jó dolog a locsolás! 

Ide a piros tojást! 

Húsvéti locsolóversek (fiúknak) 
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Miticzky Gábor 8. b 
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Mi a neve Buzz ellenségének a Toy Story címő mesében? 

A: Zurg E:Woody I:Krumplifej úr 

Milyen tárgyban van a tengeri malac a Volt-ban? 

CS: semmiben  DZS: Gömbben ZS:dobozban 

Wall-E mit csinál a szeméttel? 

U: kis kockákat készít  I: szétszórja a városban E: nem csinál vele semmit 

Hogy hívják az Aladdin-ban a hercegnıt? 

D:Kim  M:Meg N:Jázmin 

Hány testvére volt Arielnek? 

Z:2 K:11 G:6 

Mi a neve a toronyırnek A Notre Dame-i toronyır-ben? 

İ:Phoebus Á:Esmeralda E:Quasimodo 

Mi a neve a három tündérnek  a Csipkerózsikában? 

L:Flóra, Fauna, Fiona  B:Flóra, Fanni, Fiona  N:Flóra, Fauna, Fanni 

Ki a fıszereplıje az Eszeveszett birodalom 2.-nek? 

C:Kuzko K:Kronk M:Yzma 

Herkulesben mi a lány egész neve? 

Í: Meg  Ö:Megara Ü:Megi 

Hány kis macska van a Macskarisztokratákban? 

NY:3 CS:1 LY:2 

Melyik áramlaton szörföznek a halak a Némó nyomában címő mesében? 

D: Labrador-áramlat V:Golf-áramlat F:Brazil-áramlat 

Mit kap a Szörnyeteg az öreg nénitıl (A Szépség és a Szörnyeteg)? 

A:szegfőt I:tulipánt E:rózsát 

 

Helyes válaszok betőjelét összeolvasod, akkor egy mesét kapsz megfejtésül! Sok szerencsét! 

Filmkvíz (könnyített) 

Pecsét helye 

Megfejtés: 
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Megfejtés: 

 

 

 

1. Milyen ünnepre készültünk?  2. Istenhez fohászkodva mondjuk. 

3.A beírások legnagyobb fokozata.  4.Jézus testét magunkhoz vesszük. 

5.Bár egy szót sem értek, mindent megismétlek. 6.Két kezemmel füled fogom s ott csücsülök az orrodon. 

7.Kis dobozban száz veszély, piros nyelve sokat ér. 

8.Egy kis házban öt kis szoba sorakozik szépen, öt kis ember bújik oda melegedni télen. 

9.Télen szalad sebesen, nyáron pihen csendesen. 10.Van egy virág jól ismerem, szúrós tövis között 
terem. 

11.Mikor lehet a vízen száraz lábbal átkelni? 12.Fent lakom az égen, melegít a fényem, sugárból van bajuszom, 
este van ha elalszom.   13.Ezen a napon halt meg Jézus 

Pecsét helye 

A megoldást május 10-ig küldjétek be Makrai Ákos tanár úrnak, értékes finomságok reményében… A megoldást a szaggatott vonal alatti 
pecsétes részre írjátok, majd kivágva küldjétek be! Legalább kettı (minikrimi, keresztrejtvény, két filmkvíz) rejtvényt készítsetek el! 

Szabó Gina 5. a 
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Pecsét helye 

Megfejtés: 

 

 

 

Minikrimi 
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A Head-gyémánt 
Kicsi Joe alig százötven centire nıtt emberke volt, de kisportolt testő és csupa izom. Melák Bill viszont százkilencvenkét 
centi magas, hosszú karú-lábú, nagydarab égimeszelı. Ez a méretaránytalanság azonban cseppet sem zavarta felhıtlen 
barátságukat. Közel tíz esztendeje gengszterkedtek nagy egyetértésben New Bredfordban, minden zsákmányon becsülete-
sen megosztozva, ahogyan hő társakhoz illik. Szorgalmas emberek révén az egyszerő tolvajlást sem vetették meg. Ebbéli 
igyekezetüknek hála jutottak birtokába a híres Head-gyémántnak, amelynek már a látványa is gyönyörőséggel töltötte el 
milliós értékő szépségek iránt fogékony lelküket.  

De mi az ördögöt csináljunk egy ekkora gyémánttal? – borult el Bill kedve hirtelen miután kigyönyörködte magát. – 
Néhány óra múlva észreveszik, hogy ez az ökölnyi csecsebecse eltőnt, és az USA minden zsaruja a nyomába 
ered majd.  

Tılem kutathatnak utána. Úgysem tőzöm a kalapom mellé. – mondta Joe.  
Az ám. De hová rejtsük? 
A nagynéném házának eresze alá. Kis földszintes viskóban lakik a tanti, s van egy hézag a falban, közvetlen a 

tetınél. Ott aztán rá nem bukkan erre a csillogó kavicsra senki.    
És ha az öreg hölgy fecseg? 
Nem lesz mirıl fecsegnie, mert nem fog tudni semmit. Korán fekszik, én meg ismerem a terepet. Az éj leple alatt 

elintézzük az egészet úgy, hogy színünket se lássa.  
Ahogy sötétedni kezdett, valóban odalopóztak a házhoz, s lesték mikor alszik el odabent a villany.  

Létra van? – kérdezte Bill suttogva. 
A létra feltőnı – súgta vissza Joe. – De szerencsére te is létra hosszúságú vagy. Majd ráállok a válladra, úgy talán 

elérem az ereszt. 
Ebben a pillanatban oltotta el a néni a szobában a lámpát. Vártak néhány percet, aztán akcióhoz kezdtek. Csakhogy Joe 
Bill válláról sem érte fel a tetıt.  

Legalább pár centivel lennék magasabb! – mérgelıdött. – igazán alig pár centi hiányzik, hogy elérjem a kiszemelt 
hézagot. De hát a fejedre mégsem állhatok, mert onnan még ha fogsz is, leszédülök.  

 Tudom már mit csinálunk! – döntött Bill. – S valóban, két perc múlva már bent is volt a gyémánt a rejtekhelyen.  

(Ha semmire sem álltak fel, hogyan csúsztatták be?) 

Sármay Berni 7.a 

A megoldást május 10-ig küldjétek be Makrai Ákos tanár úrnak, értékes finomságok reményében… 
A megoldást a szaggatott vonal alatti pecsétes részre írjátok, majd kivágva küldjétek be! Legalább 
kettı (minikrimi, keresztrejtvény, két filmkvíz) rejtvényt készítsetek el! 
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Filmkvíz (nehezített) 
1, Miért kapott Sandra Bullock Oscar-díjat? 

A, Beépített szépség  S, A szív bajnokai  N, Nász-ajánlat  M, Két hét múlva örökké 

2, Melyik James Bond Filmben játszik Halle Berry? 

H, Halj meg máskor  E, A világ nem elég  I, A holnap markában E, Aranyszem 

3, A Párterápia címő filmben milyen hosszú idıtartam alatt játszódik le a legfıbb cselekmény( menekülés az étteremtıl egészen a ,,bőnözık” 
lebuktatásáig.) 

R, 24 óra  E, egy éjszaka  P, 48 óra  C, másfél nap 

4, A Harry Potter és a félvér herceg címő filmben milyen fızetet kell a diákoknak elkészíteni bájitaltan órán, hogy szerencse lét nyerhesse-
nek? 

O, Százfőlé-fızet  G, Eufória Elixírje  H, Felix Felicis  R, Élı -halál eszenciája 

5, A KungFu Panda cimő filmben mi áll a sárkány tekercsben? 

F, örök bölcsesség  A, a világ titkai  L, semmi  D, világ minden tudása 

6, A Lecs’o címő rajzfilmben mi a fıszereplı patkány testvérének( aki többször felbukkan a filmban) neve? 

Z, Remy Y, Colette O, Emil  V, Skinner 

7, a Jékorszak 3 címő rajzfilmben hogy hívták Ellie és Manny,,kölykét”? 

Y, Kiskörte  A, Alma  C, Kisbarack  L, Kisszilva 

8, A Lovagregény címő filmben  William Thatcher(Heath Ledger) legelıször hány számban indul el a lovagi tornán? 

U, 1  K, 2  I, 4  S, 5 

9 ,A Profi címő filmben Jean-Paul Belmondo (Joss Beaumont) mikor hal meg a filmben? 

E, az elején H, a végén  G, a közepén  F, a háromnegyedénél J 

10, A házinyuszi címő filmben Shellyt hányadik születésnapja után ,, dobják ki” a villából? 

Q, 28.  T, 26.  O, 27.  M, 25. 

11, A Bajos csajok címő filmben hogy hívják a ,,méhkirálynıt”? 

E, Gretchen Wieners  K, Karen Smith  A, Cady Heron  L, Gretchen Wieners 

12, A St. Trinians címő filmben hogy hívták Miss Fritton kutyáját? 

E, Morzsa  M, Fickó  O, Gyilkos  N, Pajtás 

13,A Madagaszkár 2 címő filmben ki panaszkodik hogy ugyan olyan mint a többi állat és semmi egyedi sincs benne? 

E, Marty  I, Gloria  A,Alex  S, Melman 

14, A Kéjjel - Nappal címő filmben Cameron Diaz és Tom Cruise ( Roy Miller és June Evans) melyik országban találkoznak Simon Feck-kel 
( Paul Dano)? 

Y, Franciaország  T, Olaszország  Z, Svájc  S, Ausztria 

A helyes válaszok betőjelét olvasd össze és megkapod a megfejtést. Remélhetıleg a csokit is! :) 

Megfejtés: 

 

 

 

Pecsét helye 

Klicsu Dorottya és 
Lendvai Flóra 8.b 


