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Mint tudjátok iskolánkban minden tanév végén kitüntet-

jük a legjobb tanulókat...és tanárokat. Ebben az évben a 
Don Bosco-díjat Kriesch Tamásné, azaz Erzsi néni kapta, 

aki egyébként magyar-ének szakos pedagógusként 

tanítotja iskolánk nebulóit. Minden évben készített az 

osztályokkal mősort, mint a hires Bánk bán, és a legtöbb 
szentmisén is hallhatuk ıt, és kis csapatát a kórusról 

énekelni. Bıvebb jellemzés a 3. oldalon olvasható... 
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Viccek 
Bemegy az indián a hivatalba: 

- Jó napot, szeretném megváltoztatni a nevemet. 

- Miért, mi a maga neve? 

-"Messze szálló, színarany nyílvesszı, 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 szülıszobában kinyittatja az ablakot, hogy be tudjon repülni a 

gólya. 

 

Két csecsemı beszélget.  

- Szia. Te fiú vagy, vagy lány?  

- Fiú.  

- Honnan tudod?  

- Ha kimegy a nıvér, megmutatom.  

A nıvér 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. 

 

 



 

Tavaszi fotópályázat 

 

Iskolánk alapító tagja. 

Elkötelezett, a gyerekekért sokat tenni akaró és ten-
ni tudó pedagógus. 

Bár minden este késıig alkot, a napot szentmisével 
kezdi.  

Az elmúlt 20 évben nem múlt el iskolánkban ünnep, vagy na-
gyobb esemény az általa írott és rendezett elıadás nélkül. Akik láttuk, mind-
annyiunk számára emlékezetes marad pl. a Bánk bán címő elıadás, amely-
nek zenéjét is ı komponálta. Az egyik betétdal szövegét ı írta egy olasz ének 
dallamára. Ez a szöveg bekerült a szalézi énekek győjteményébe. Lelki gya-
korlatok, szentmisék alkalmával sokan éneklik, ahogyan mi is, hiszen ez a 
Don Bosco Himnusz! 

Kreatív, ötletes ajándékaival minden tanítványának örömet szerez egy-
egy ünnep, vagy mősor alkalmával. 

Szívügye az ifjúság zenei nevelése. Hosszú éveken át 100-nál több bérle-
tet szerzett a Zeneakadémia elıadásaira iskolánk diákjai és pedagógusai 
számára. 

Énekkara gyakran szerepelt különbözı versenyeken, mősorokban, illetve 
a szentmiséken. Nagyon kedveli a latin miséket, a gregorián dallamokat. 

Nemcsak diákjait tanítja, hanem minket is folyamatosan nevel a helyes 
magyar beszéd, a magyar nyelv szeretetére. Ez vezérelte egész pályafutása 
során. 

Pályakezdı kollegáit nagy szeretettel és türelemmel vezeti be a számára 
mindent jelentı tanítás csodálatos világába. Ha új osztályt kap, rövid idın 
belül elvarázsolja ıket, szigorúsága és magas követelményei ellenére. Volt 
tanítványai mindig elismerıen emlékeznek vissza a vele töltött idıre, és a 
tıle tanultakra.  

Don Bosco díj—Kriesch Erszi néni 
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-Úgy tudni, jövıre új osztályt kap. Föl van rá készülve?   

 Lelkesen készülök a jövı évi osztályfınökségre, ami nagy meg-
tiszteltetés számomra. Próbálok a többi osztályfınöktıl ellesni 
módszereket, problémamegoldási technikákat, és persze igyek-
szem megismerni a negyedikeseket, a jövendıbeli osztályom 
tagjait. Persze az ember nagyon sok mindent idı közben tanul 
meg. 

 -Orsi nénibıl hogyan lett tanár? Dolgozott valamit még tanári 

karrierje elıtt? 

 Két éve vagyok tanár, a tanári pályánál néhány vargabető meg-
tétele után kötöttem ki. A diploma megszerzése után egy cégnél 
dolgoztam, ahol német nyelven beszélgettem Opel-kereskedıkkel 
autóalkatrészekrıl. Elképzelhetitek, hogy nem nekem való volt; 
túl "száraznak" találtam . Három év után úgy döntöttem, hogy 
végre olyasmivel foglalkozom, amit az egyetemen is tanultam. A 

tavalyi tanévben még itt tanító Pálos Andi nénitıl hallottam a 
Boscóról, ahol épp némettanárt kerestek. Így kerültem ide. 

-Mi motiválja Orsi nénit, s milyen értéket szeretne leginkább átad-

ni tanítványainak? 

A célom az, hogy a tanítványaimmal megszerettessem a német 
nyelvet, hogy megértsék, nem csak az angollal lehet boldogulni. 
Nem csupán nyelvtant és szavakat szeretnék a nebulók fejébe 
tömködni, hanem szeretném megismertetni Németország, Auszt-

ria és Svájc szépségeit, azt, hogy milyenek a német emberek, 
hogyan gondolkoznak, és miért lesz majd egyszer érdemes elláto-
gatni ezekbe az országokba. Magyar óráimon pedig az irodalom 
szépségeit és az olvasás örömét szeretném felfedeztetni a gyere-
kekkel. Azt hiszem, a hatodikasaim közül sokan megszerették és 
izgalmasnak találták az Egri csillagokat. 

   -Kiszivárogtatna-e némi információt arról, hogy a tanáriban mi 

az általános vélemény a menza minıségérıl? 

 Talán nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy nagyon jó véle-
ménnyel vagyunk az ebédeket készítı szakácsokról: sokat javult 
az ételek minısége, és változatosan fıznek. 

   -Hogyan élte meg a saját kamaszkorát? Milyen változások jelle-

mezték leginkább ezt az idıszakot? 

Interjú Orsi nénivel 
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Filmkvíz (nehezített) 

1, Az X-men –Az elsık címő filmben  miért bénul le Xavier professzor? 

K, el találja egy golyó    B, így született    A, nem ebben a részben bénul le    C, egy 
rossz gyógyszertıl 

2, A Szökıhév címő filmben mikor akarta Anna (Amy Adams) ,,megkérni” a barátja 
kezét? 

D, december 24-én    F, a születésnapján    Y, június 4-én    U, február 29-én 

3, Ki nem szerepelt a Beastly címő filmben? 

O, Vanessa Hudgens    M, Alex Pettyfer    N, Zack Efron    Í, Mary-Kate Olsen 

4, A Micsoda srác ez a lány címő filmben Viola (Amanda Bynes) miért adja ki magát 
fiúnak? 

E, mert át akart iratkozni a másik iskolába    G, mert nem engedték focizni    Q, a bá-
tya mondta, hogy adja ki magát fiúnak    Á, kirúgták az elızı iskolájából 

5, A Macskám a családom és a fiúk címő filmben Robbie (Aaron Johnson) mihez ha-
sonlította a medencében Georgia(Georgia Groome) lábát? 

C, nudlikhoz    F, sajtos rudakhoz    A, kutya lábhoz    P, pálcikákhoz 

 6, A Míg a jackpot el nem választ címő filmben mennyi pénzt szeretne Joy (Cameron 
Diaz)  és Jack (Ashton Kutcher) magáénak tudni? 

Á, 5 millió$    B, 1, 5 millió$    U, 3 millió $    V, 10 millió$ 

7, A Scott Pilgrim a világ ellen címő filmben Scott Pilgrimnek hány gonosz ex-pasit kell 
legyıznie? 

P, 7     A, 8     R, 6    D, 5 

8, A Mézengúz címő filmben milyen munkát nem lehet vállalni a méhkasban? 

O, Szmütyi kihordó     A, szakács    Í, keverı    M, virágporszámláló 

9, Az Így neveld a sárkányodat címő fimben melyik sárkányt hitték a legveszedelme-
sebbnek? 

Z, Csonttörı   İ, Cipzárhátú    L, Suttogó halál    N, Éjfúria 

10, A Shrek címő filmben mihez NEM  hasonlította Szamár az Ogrékat? 

F, párféhoz    D, sajthoz    K, tortához    E, hagymához 

11, A Csajok háborúja címő filmben milyen színőre lett festve Liv ( Kate Hudson) haja? 

L, olajzöldre    G, napsárgára    D, skarlátvörösre    A,  babakékre 
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Filmkvíz (könnyített) 
Hogy hívják John barátnıjét a Garfield címő mesében? 

H: Liz  L: Samantha K: Vanessa 

Mit tudunk meg Zurg-rıl, ı kije Buzz-nak? 

E: testvére I: fia A: apja 

Hogy hívják a gonosz oroszlánt az Oroszlánkirály-ban? 

G: Mufasa S: Simba M: Zordon 

Hány gyereke születik Shreknek és Fionának? 

E: 1 O: 2 U: 3 

Milyen állatok Tom és Jerry? 

T: macska – kutya P: macska - egér N: madár - egér 

Mennyi lány játszik a W.I.T.C.H.-ben? 

Ü: 6 I: 5 İ: 4 

Hogy hívják a Hupikék törpikék-ben a fıgonoszt? 

P: Hókuszpók   G: Törpilla R: Okoska 

Mit eszik mindig Micimackó? 

Ő: füvet Ó: kalácsot İ: mézet 

Mi a neve az Esti mesék címő filmben a tengeri malacnak? 

T: Johnny K: Gülüke R: Rusty 

Meddig kell visszaérnie a Csipkerózsikában a lánynak? 

U: hajnali egy  E: éjfél  O: délután négy 

 

Nem voltak könnyő évek, de a nevelıink nagyon vigyáztak ránk, mi, tanulók pedig egy-
másra. Ezek az évek fıleg tanulással teltek, nem néztünk például tévét, viszont jártunk 
színházba, koncertekre, idınként moziba, tánciskolába, egyszóval nem unatkoztunk. 

-Okoz-e nehézségeket számára a kamaszokkal történı közös hang megtalálása? 

Igyekszem megértınek lenni sok helyzetben, türelemmel és meghallgatással odafordul-

ni a diákokhoz. Remélem, ezt a gyerekek is érzik. 

-Mit csinál legszívesebben szabadidejében? Van-e valami különleges hobbija? 

Szívesen olvasok és hallgatok zenét, de amire mostanában a szabadidım nagy részét 
szánom, az a gitározás. Éppen most tanulom az akkordokat, és készülök a tábortőz 
körüli nagy éneklésekre a jövendıbeli osztályommal. Ígérem, néhány mai slágert is 
felveszek a repertoáromba! 
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Tikovits Lúcia—Ballagásra 

Borsos László 8. b 

Míg élek múlnak az évek, 
Lassan felnövünk végleg 

S ha ballag már a vén diák 
Tova tőnnek a cimborák… 

Vége van a télnek, új tavasz ébred. 
 

Mi voltunk a nyolcadik, 
Most búcsúzónk hangzik. 
Gondoljatok ránk társaink 
Minket új iskolák várnak  

Üzenem a nyárnak… 
 

Cseperedtünk azóta sokat, 
Amikor még hét éves korunkban, 
Új szárnyakon indultunk útnak, 

Minek mondjam azt nektek, 
Gondoljatok bele gyerekek! 

 

Elsıbe, amikor jártunk, 
Jót jóra halmoztunk, ünnep és szünet 

Ez volt minden gondunk  
s másra nem járta  

csak viccre-örömre-táncra. 
 

 

Harmadik a bohókás, 
Énekelni is szokás 

Vígan bújtuk a könyveket, 
A szép meséket, 

Melyek oly élınek tőntek. 
 

Ötödik is csupa derő, 

Miden gyerek vidám szemő s 
Minden jó szó édes nedő, 

Amellyel megdicsért a tanító  
Jó volt a feleleted nebuló. 

 
Hetedikre megkomolyodtunk,  
Néha kissé rosszak voltunk, 
Nyolcadikat ballagtattunk. 

Ez az egy év elröppent, 
Most mi megyünk innen el. 

 
Míg élek, múlnak az évek, 
Lassan felnövünk végleg 

S ha ballag már a vén diák 
Tova tőnnek a cimborák… 

Vége van a télnek, új tavasz ébred. 
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Film: Nagyfiúk 

Mi történik, ha öt régi barát találkozik volt edzıjük temetésén, majd együtt töltik a hét-
végét, a régi idık emlékére. 
A fiúk, családjaikkal együtt rengeteg vicces, komikus szituációba keverednek. Feleleve-
nítik a régi játékaikat, mint a nyíl rulett, a”tarzanozás” a folyó felett és a zsinór telefon. 
Miközben meglátogatják gyermekkoruk szép emlékeket idézı helyszíneit, feltőnik pár 
nem épp kedves ismerıs. 
Veszélybe kerül a jó hírük, mikor megkérdıjelezik régi kosaras gyızelmüket. 
Vajon megbékélnek a fiúk régi riválisaikkal, vagy inkább megmérkıznek, hogy bizonyít-
sák, ık még most is kemény legények. 
Ennek a kérdésnek a válaszával, némi érzelgısséggel és számos poénnal szolgál a 
Nagyfiúk címő film. 

Könyv: Nyár a szi-

geten  

A történet fıszereplıje hat min-
denre elszánt fiú, akik a nyarat 
a Duna mentén töltenék, így 
szülık nélkül sátorozni indul-
nak. 
De hogy kik ık? 
Tuka, a bölcs és megfontolt, 

Kece és Szinyák, akik mindig 
túl akarnak tenni egymáson, 

Cseppcsányi, aki talál egy sündisznót, Palánk Géza, a 
grófúr és Bádogos, akinek biztosan hiányzik egy kereke. 
Csapatuk késıbb két részre oszlik, és megkezdıdik a 
küzdelem a kis szigetért. Támodások földön és vízen, 
kompon és tutajon. 
Szövetségesek toborzása, az ellenség bekerítése, a zász-

ló megszerzése. Mindenki mindent megtesz a gyızele-
mért. Közben feketére ég a csirke, megtanulnak csónak-
ban evezni és vajon ki lehet „Gazsi bácsi lótető”? 
Kellemes, vicces olvasmány nyári délutánokra. 

Bátori Bori 8. a 
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8 év, sokszor 8 emlék 
Mikor a Don Boscora gondolok, mindig eszembe jut, mennyi sok jó történt 

velem. 

Az elsı élményeim Simor Ági nénihez kötıdnek. Elsıtıl negyedikig jártam az 
osztályába. Sosem felejtem el a szüneti frissítı tornákat, az írásórai ujjgyakorlatokat, 
a kímélést nem tőrı Mátra környéki túrákat. Az elsı hetekben sokszor sírtam, de ı 
mindig meg tudott vigasztalni, és elfelejttette velem a félelmeimet. Rengeteget köszön-
hetek neki. 

Felsıs éveimben még több lehetıségem nyílt a táborozásra. Új osztályfınö-
köm, Zsiga Zita néni legelıször szülıfalujába, Dejtárra vitt el minket. Rengeteg prog-
ramot talált ki nekünk, lovagoltunk, kézmőveskedtünk, íjászkodtunk. Aztán hatodik-
ban az osztálytábor helyszínét egyik osztálytársam, Bernát családja biztosította Bada-
csonytomajon. Balatoni fürdızéseink mellett otthon is jól szórakoztunk, együtt fız-
tünk, ping-pongoztunk. A következı nyáron a mi nyaralónkban, Paloznakon élveztük 
a szünetet. Fürödtünk, kirándultunk Tihanyban, Veszprémben, korongoztunk a táj-
házban és utolsó este szalonnát sütögettünk a tábortőznél. 

Az osztálytáborokon kívül sok más idıtöltést nyújtott az iskola. Egyik ked-
vencem az angol-német nyelvi tábor volt, amit Zsuzsa néni, és Bence bácsi vezetett. 
Mindig volt egy nap, amire egy ausztriai túrát szerveztek, és az összes napon különfé-
le játékokkal, érdekes feladatokkal fejlesztették nyelvérzékünket. 

Minden évben hatalmas élmény volt az adventi kirándulás Bécsben. Ricsi 
bácsi és Bence bácsi megmutatták nekünk Bécs nevezetességeit, mővészeti újdonsá-
gait, majd pedig szabad program volt a Christkindlmarkt területén. 

Minden nyolcadikosnak, így nekünk is megterhelı volt az utolsó évünk az 
általánosban. Rengeteg mindenre kellett készülnünk. Persze a legfontosabb a felvételi 
volt, amiben igen nagy szerepe volt Ákos bácsinak, hiszen ı készített fel mind szóban, 
mind írásban magyarból, és Zsuzsa néninek, aki angolból edzett bennünket. Zita 
nénitıl és Judit nénitıl pedig egész éves bátorítást kapott a teljes évfolyam. A felvételi 
idıszak után viszont teljes gızzel kellett dolgoznunk a kódexen, a ballagási mősoron, 
a bolondballagás témáján, a szerenádok összeegyeztetésén. Természetesen emellett 
ott voltak a különórák, amik csak azért, mert az élet tempósabb lett, még nem tőntek 
el. A legtöbb osztálytársamnak minimum három, de inkább több plusz elfoglaltsága 
akadt. Én heti kétszer teniszeztem, hegedültem, énekeltem és egyszer egy héten jár-
tam zenetörténetre. De a nehézségek ellenére, vagy épp azok miatt az osztály egyre 
jobb közösséggé vált, sokat nevettünk (győjtöttük az aranyköpéseket), együtt kosaraz-
tunk asz udvaron, énekeltünk, Gizi pedig gitározott. Mindig összetartottunk, csak épp 
néha egészséges vitákba bonyolódtunkJ. 

Most a Veres Pálné Gimnáziumba járok. Nagyon jó a közösség és az osztá-
lyom is. Szeretem, de máshogy, mint a Don Boscot.  

Bár sokan sokfele mentünk, azért egy csapat maradtunk. Változtunk, de ez 
szerencsére nem gátolta meg, hogy a régi barátságok megmaradjanak. Már volt osz-
tálytalálkozónk, ami nagyon jól sikerült. Bár néha idegesítettük tanárainkat, és el-
csattant egy-két „ökör”, vagy „liba” /Dóra néni/, remélem, szép emlékeket ıriznek 
velünk kapcsolatban.  

Somogyi Alíz 


