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Régi diákok az új sulijukról 

Mikor először beléptem, rögtön láttam, hogy itt 
mindenki ismer mindenkit;olyan ez, mint egy nagy 
család. Nagyo jól érzem magam, annak ellenére, 
hogy kemény szinten megy a tanulás(például an-
golból a második témazárót készüljük megírni). 
Ami még nagyon furcsa volt, megszokni azt, hogy 
tanárúrnak és tanárnőnek szólítsuk a tanárokat.  
Itt is elkezdtem röplabdázni, nagyon kemények az 
edzések, de minden edzésen látom, idősebb tár-
saimon, hogy megéri dolgozni!Így hát célommá 
vált, az év végi nyelvvizsga mellett, hogy bekerül-
jek a csapatba. De bár nagyon jó közegben 
vagyok, természetesen visszavágyok!:) 
(Bokor Lívia – Illyés Gy. Gimn. és Szakközép) 

Nagyon szeretem az új sulit, mivel elég jó osztályunk van és az osztályfınökünk is jól 
vezeti az osztályt. A tanárok nem jobbak, mint a Don Boscoban (van olyan, akit visszasí-
rok). Délután van sok szakkör, többek között: foci, kosár, ping-pong, néptánc. A büfé 
sem rossz, de lehetne olcsóbb és hát az ujjlenyomatos beléptetırendszernek vannak elı-
nyei, de van, hogy lassítja a bejutást. Ezen kívül van internetes napló, hogy ne tudjuk 
eltusolni a jegyeinket.  

Összességében örülök, hogy odamentem, és ajánlom minden nyolcadikosnak. 
(Ludmány Laci – Szt. Margit) 

 

A kis, családias osztályom után 
nehéz volt átszoknom az egy 
híján 40 fıs „csoportba”… Ez 
nem azt jelenti, hogy nem 
tetszik, éppen ellenkezıleg, 
ennek is meg van a maga 
varázsa. A jövıre 100 éves 
Ciszterci Szt. Imre gimnázi-
umban az az érzésem, a jó je-
gyekért ugyanúgy meg kell dol-
gozni. Az elsı dolgozatokon 
már átestünk, de megismertük 
az iskola vidámabb arcát is – 
pl.: mozi, színház, teaház, 
táncház, fagyizó, sportpálya…  

(Ágh Anna ”Panka” – Szt. Imre 
Gim.) 

Két szóval nagyon jó.  A tanári gárda erıs, és 
néhány kivétellel jó fejek. Ami a legjobban meg-
fogott az az, hogy nagyon családias a hangulat 
ahhoz képest hogy több mint 600 gyerek jár oda. 
Az  aulában minden szünetben nyüzsög az élet. 
Mindenki beszélget. Ha odaállsz egy társaságba 
ahonnan csak néhány embert ismersz akkor a 
többiek is percek alatt befogadnak és úgy 
viselkednek veled mintha régóta ismernének. 
Egy szó mint száz mindenkinek csak ajánlani tu-
dom.     (Rigó Gábor – Városmajori Gimnázium) 
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Gumitégla 

 

A nyár elején a mőfő melletti játszótéren kicserélték a köveket gumitéglákra. Ennek mindannyian 
örülünk, mert biztonságosabb, nem megy bele a kavics a cipınkbe, nem teszi tönkre a mőfüvet és 
az EU szabványnak is megfelel.  

Köszönjük  azoknak a Don Boscó-s szülıknek, hozzátartozóknak a munkáját, akik júniusban ide-
jüket és energiájukat nem kímélve segítettek iskolánk szebbé tételében. Azoknak is hálával tarto-
zunk, akik anyagi támogatásukkal járultak hozzá a gumitégla-projekthez. Reméljük, hogy sokáig 
és sokan tudjuk használni.  

 Stefler Gábor (6.b)  

Interjú Márkus Ákossal 

1. Milyen az új iskola? 

 

Nagyon jó érzéseim, élményeim vannak az iskolával kapcsolatosan, ami szerintem két dolognak köszönhető. Elsősor-

ban a katolikus lelkületnek, ami áthatja az iskola életének mindennapjait, másodsorban, pedig a nosztalgiának, hiszen 

napra pontosan 30 évvel ezelőtt ebben az épületben kezdtem meg alsó tagozatos általános iskolai tanulmányaimat én 

is. 

 

2. Milyenek a kollégák? 

 

Végtelenül segítőkészek és kedvesek, néha úgy érzem közöttük magam, 

mint egy mesében és arra gondolok, hogy ez legyen az a bizonyos kedves 

mese, aminek soha nem lesz vége. Egy olyan közösséget ismertem meg 

bennük, ami a mai világban nagyon ritka, és igyekszem azt a sok szépet és 

jót, amit eddig kaptam tőlük minden nap megszolgálni áldozatos munkával. 

 

3. Milyen a sportfelszerelése az iskolának? 

 

Tudomásom szerint a jól felszerelt iskolák közé tartozunk beton sport udvar, műfüves pálya, távolugró pálya, tornate-

rem, tornaszoba, sportszerek stb., de persze vannak fejlesztésre alkalmas területek. Nagyon jó lenne egy nagyobb 

28x14 méteres tornaterem, a beton sport udvar modern burkolattal ellátása, új labdák és egyéb sportszerek beszerzé-

se stb.! 

 

4. Mennyire szófogadóak a gyermekek? 

 

Nagyon röviden és kicsit viccesen? Amennyire megköveteli tőlük azt a testnevelő tanáruk! Egy kicsit részletesebben és 

komolyabban, én nagyon elégedett vagyok minden osztályommal, nincsenek fegyelmi problémáim senkivel sem. Talán 

azért, mert a testnevelési óra az a tanítási óra, amit még a legnagyobb csibészek – amilyen én is voltam - is szeretnek 

és várnak, ha a testnevelő tanáruk felkészülten várja és elfoglalja, megmozgatja Őket. 

 

5. A Don Bosco Katolikus Általános Iskolába is járnak, olyan tehetséges gyermekek, akik egyszer lehetnek Magyar Váloga-

tott Futsal játékosok, mint a tanár úr? 

 

Természetesen a válaszom igen, mint válogatott edző azt mondhatom, hogy nagyon sok tehetséges gyermekünk van 

az iskolában. Azt megmondani, hogy kiből lesz, valóban válogatott játékos ma még nem tudnám megmondani – bár 

tippjeim vannak -, mert nagyon sok mindentől függ ez. Elsősorban, hogy mit teszünk azzal a tehetséggel, amit a Jó 

Isten adott nekünk, jó emberek vagyunk-e, szorgalmasak és kitartóak vagyunk-e, tanulunk-e rendesen, hasznos tagjai 

vagyunk-e a családunknak, akire büszkék lehetnek, ezek mind fontos kérdések azon a hosszú úton, ami oda vezet, 

hogy valaki magára ölthesse a Szent Koronás mezt.  

Stefler Gábor és Wendler Viktor  (6.b) 
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Könyvajánló: Árnyék-
világ 

Hírnév, csillogás, és rengeteg rajongó, igen ilyen a filmsztárok élete-legalábbis lát-
szólag-de a színészet édenét csak egy vékony vonal választja el a pokoltól. 

Adam Swanson népszerű színész sikerfilmjének, mely híressé tette, második részét 
forgatják, rajongói elárasztják szeretettel-néha túlságosan is- és minden elit partira 
hivatalos. 

Boldogsága úgy tűnik, kezd teljessé válni, mikor megismerkedik Camilla-val, aki 
nem Jeremyt filmbeli szerepét, hanem csak egy átlagos, és igen helyes srácot lát benne. 

Ám élete épp, hogy kezd révbe érni mikor furcsa üzeneteket, csomagokat kap és rajongó is egyre őrül-
tebb dolgokkal kezdik zaklatni. Mikor Camillat durván megtámadják, és úgy érzi csalódni, kell az ember-
ben, akiben legjobban bízott, összeomlik eddigi élete, és kezd elmerülni a hírnév árnyékvilágában. 

Szerelem, siker, hazugság és egy őrült rajongó, aki mindent megtenne az imádott sztárért. 

Filmajánló: Hupikék 
törpikék 

„Magas hegyek fölött, hol a tenger hupikék, ott laknak ık a törpikék…” 

Legalábbis ott laktak legnagyobb ünnepük a hupihold estéjéig, mikor is 
egy szörnyő véletlen és Ügyifogyi szófogadatlansága miatt gyönyörő 
gombaházaik porig rombolódnak. 

És ha ez még nem lenne, elég a mai New York-ban kötnek ki elengedhetetlen ellenségük 
Hókuszpók társaságában. 

A törpikék egy kis csoportja-a bölcs Törpapa, a gyönyörő Törpilla, a semmivel sem elégedett 
Dulifuli, a Bereczki Zoli hangján megszólaló Okoska, a vad harcos és… nos, igen Ügyifogyi- egy 
fiatal házaspárnál kapnak ideiglenes szállást. Próbálnak hupiholdat teremteni, hogy visszajussa-
nak Aprajafalvára, menekülnek Hókuszpók elöl, és igen felforgatják a pár eddigi nyugodt életét, 
akik kezdenek ráébredni mi is igazán fontos az életükben.  

 

Bátori Bori (idén végzett tanulónk) 
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Receptek  (gyorsan és finomat-új sorozat) 

Dévényi Csenge (5.a) 
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Késes Bob esete – egy újabb minikrimi 

 
Wrong felügyelı egy besúgótól megtudta, hogy az alvilág egyik legveszedelmesebb vagánya, 
Késes Bob péntek délután négy óra tájban meg akar féltékenységbıl gyilkolni egy bérház legfelsı 
emeletén lakó bármixernıt. Úgy intézte hát a dolgot, hogy két embere megfelelı helyen elbújjon 
a lakásban, s ha kell, készenlétben legyen. A két nyomozó a függöny mögött foglalta el ırhelyét, 
így belátták a szobát, és az ablakon is kileshettek. Alighogy elhelyezkedtek, már észre is vették  
hogy Késes Bob a szemben lévı sarkon ácsorog, s olyan buzgón figyel néhány a mixernı háza 
felé létrás kocsival közelgı szerelıt, mintha más szándéka nem is volna, mint bámészkodni. A 
bérház elektromos vezetékének egyik drótját leszakította a reggeli vihar, nyilván azt jöttek meg-
csinálni az overallos fiúk. De még meg sem állt a létrás kocsi, Bob már elindult nagy ráérısen a 
kapu felé. Annyit elárulhatunk, hogy valóban a mixernıhöz igyekezett. Be is lépett a lépcsıház-
ba, majd megnyomta az automatalift hívógombját,  amikor a felvonó leérkezett, beszállt, szabá-
lyosan becsukta az ajtót, rányomta ujját a megfelelı emelet gombjára, mire a felvonó elindult. A 
detektívek mégis hiába várták, hogy megérkezzen a lakásba. Pedig biztosak lehetünk, hogy nem 
tudott a két reá várakozó nyomozóról… 
   
(Akkor meg hová tőnt? Mi történhetett vele?)                                                   Prekker Júlia (8.a) 

A megfejtést ide írjátok és küldjétek el okt..17-ig Ákos bácsinak! 
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• Filmkvíz :)  
 

1.Melyik filmben játszik együtt Dobó Kata, Fenyõ Iván és Csányi Sándor?  
A:Keringõ B:Szabadság, szerelem C:Kontroll 

•  
2. Van, aki forrón szereti címû filmben ki játssza Daphne-t? 

R:Jack Lemmon T:Tony Curtis K:Marilyn Monroe 

•  
3. A koboldok varázslatos legendája címû filmben, mivel ábrázolják a jövõt, az életet? 

I:fával A:térképpel L: rózsával 

•  
4.Agatha Christie: Tíz kicsi néger címû könyvének filmváltozatában ki hal meg utolsónak? 

P: Vera Clyde D: Arthur Cannon bíró S: Dr. Edward Armstrong 

•  
5.Mennyi idõt kaptak a palota felhúzásához Asterixék az Asterix és Obelix: Kleopátra küldetésé-

ben? 
G: 3 hónapot B:1 hónapot A:6 hónapot 

•  
6.V mint vérbosszúban mit robbant fel V? 

O:a rendõrséget I:egy hidat E: a Parlament et 

•  
7. A másik Boleyn-lány címû filmben hogy hívják Anna gyerekét? 

T: Erzsébet N:Katalin M:Mária 

•  
8.Az Amerikai pite hanyadik része szól az esküvõrõl? 

Z:1. D:2. J:3. 

•  
9.Kikrõl szól a Trópusi vihar címû film? 

O:színészekrõl I:táncosokról Ö:énekesekrõl 

•  
10.Sandra Bullock melyik filmben játszik együtt Keanu Reeves-szel a Féktelenül címû filmen 

kívül? 
N: Ház a tónál R:Nász-ajánlat T:Édes November 

•  
11.A negyedik címû filmben mije világít John-nak? 

O:arca Õ:mellkasa E:keze 

• Klicsu Dorottya (idén végzett tanulónk) 

A megfejtést ide írjátok és küldjétek el okt..17-ig Ákos bácsinak! 
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                                                  Keresztrejtvény 
 

 

 

 

 

1. Hova mennek az idei hatodikosok erdei iskolába? 

2. Ha feldobják zöld, ha leesik piros. 

3. Nincsen keze, nincsen lába, mégis bejön a házba. 

4. Ha éhes vagy, éles késsel mész neki. 

5. A szabad mezıre gyakran kisétálok, de a házamtól soha meg nem válok. 

6. Bár egy szót sem értek, mégis mindent megismétlek. 

7. Két kezemmel füled fogom, s ott csücsülök az orrodon. 

8. Vízben élek, brekegek, ismertek-e gyerekek? 

9.Mi angolul a te? 

10. Szádba teszed, mégsem eszed. Mi az? 

11. Hogy hívják az orosz lányt, aki a suliba jött? 

 

Szabó Georgina (6.a) 

A megfejtést ide írjátok és küldjétek el okt..17-ig Ákos bácsinak! 
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Szıke Botond (6.a) 
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English Stuff from English Staff - Two riddles  

 

1 Rupert is sitting in bed in his flat. It’s late, he’s tired but still he can’t get to sleep. Then he has 
an idea, he picks up his phone dials a number, waits until a man answers the call but says 
nothing and hangs up. Then he smiles and goes to sleep. What happened?  

 

2 One evening Joe leaves his house in Canada, wearing a mask and carrying an empty sack.  An 
hour later he returns. The sack is now full and he’s very happy. He goes into a room and turns 
out the lights. Next morning he looks at the calendar which says it’s 1st November. What did he 
do the day before?   

 

Give your solutions in English to your English teacher. Good luck. 
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    Szent Mihály napi focikupa 

 

Idén szeptember 23-án megrendezésre került a Szent Mihály napi focikupa. A Petı-
fi Iskola és a Don Bosco iskola mérkızött meg egymással. Három korcsoportban in-
dult mind a két iskola (lányok, 5-6. osztályos fiúk és 7-8. osztályos fiúk) és mind-
egyik csapat a korosztályával játszott egy meccset. A mérkızések 2x10 percig tar-
tottak, melyet az 5-6. osztályosoknál egy Petıfis tanárnı, a lányoknál Ákos bácsi 
vezetett.  Meglepıen sok szurkoló volt, és sportszerően biztatták a Don Bosco csa-
patait. Nagyon izgalmas volt a rendezvény én nagyon élveztem, remélem jövı év-
ben is meg lesz tartva. És a végére csak annyit:  

Hajrá Don Bosco! 

 

Wendler Viktor (6.b) 



 

13 

CSAK MOST NÉZZ RÁM 

 

Újságok hasábjain 

fájdalom és kín 

A tv híreiben 

Halál és sír 

Pusztul a föld 

S mi vele romlunk 

Ember embert öl 

De csak elfordulunk 

 

Tétlenül nézve vár 

Hogy mikor éri el a halál 

S Földünk kiereszti kínját 

És bosszút kiállt 

 

Katasztrófák 

Elveszett árvák 

A jövôt várják 

De nem találják 

A halál torkán 

Hatalmas orkán 

Minden pusztul már 

Ez ne menjen így tovább 

Csak most nézz rám 

 

Rettegve ülünk 

Most mi lesz velünk 

Mit tesz a földünk 

Talán végleg eltûnûnk 

Olvadt jégen 

Homályos fényben 

Harag szele zúg 

De csak elfordulunk 

 

Tétlenül nézve vár 

Hogy mikor éri el a halál 

S Földünk kieresztí kinját                                                                    Szıke Luca (8.a) 

És bosszút kiállt 

Katasztrófák 

Elveszett árvák 

A jövôt várják 

De nem találják 

A halál torkán 

Hatalmas orkán 

Minden pusztul már 

Ez ne menjen így tovább 

Csak most nézz rám 

 

Ha csak csöndben ülsz mindjárt elmerülsz 

S ha átélnéd azt mit mi tettünk 

Sebzett Földünket mindjárt eltemetjük 

 

Katasztrófák  

Elveszett árvák 

A jövôt várják 

De nem találják 

A halál torkán 

Hatalmas orkán 

Minden pusztul már 

Ez ne menjen így tovább 

Csak most nézz rám (2x) 

 

Katasztrófák… 

Elveszett árvák… 

A halál torkán… 

Csak most nézz rám! 
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 Közvélemény-kutatás (Kedvenc zeneszámok a boscósok körében) 

 

 1.Kárpátia: Magyarország katonái (13 szavazat) 

 2.David Guetta: Sweat (11 szavazat) 

 3.Tankcsapda: Mennyország Tourist (10 szavazat) 

 4.David Guetta: Memories (3 szavazat) 

 4.Britney Spears: I Wanna Go (3 szavazat) 

 4.Kárpátia: Székely Himnusz (3 szavazat) 

 (több mint 50 tanulót kérdeztünk) 

Klaba Gábor (6.a) 
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Szent Mihály arkangyal 

 
Szent Mihály arkangyal szobra Bécsben a Szent Mihály templom bejárata előtt 

 

 

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal másnéven Michael arkangyal) egyike a 7 
arkangyalnak (főangyalnak), akik Isten trónja körül állnak. Közülük háromnak a nevét ismerjük: Mihály, Gábor, 
Rafael. Mihály a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Szent Mihály ott van a haldoklók mellett is, 
segíti őket, elkíséri a túlvilágra, innen a szókapcsolat: Szent Mihály lova. A tisztítótűzben vigasztalja a szenve-
dő lelkeket, és ő teszi mérlegre az ember jócselekedeteit és gonoszságait. Jelképe hatalmas kardja, mellyel 
legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan. 
Ünnepnapja szeptember 29. 

Nevének jelentése 

 

Neve a héber „mi ká él” = „ki olyan, mint az Isten?” kifejezésből ered. A zsidó és az erre épülő keresztény ha-
gyomány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lá-
zadó angyalok, azaz a gonosz lelkek elleni harcban. Az Istenhez hűséges angyalok jelszava, csatakiáltása: Ki 
olyan, mint az Isten?!, aminek voltaképpeni értelme ez: Senki sem olyan mint az Isten, vagyis: Isten a leghatal-
masabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni, őt kell szolgálni. 

 

Szent Mihály ima eredete 

XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. októ-
ber 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, 
mint aki önkívületbe esett. Későbbi elmondása elmondása szerint, ördögien gonosz hangot hallott, amely azt 
mondta neki: „El tudom pusztítani Egyházadat!” Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte 
állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek 
végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatá-
sáért a sátán elleni harcban. 

 Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltal-
munk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a 
többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a 
kárhozat helyére! Amen.         

Szabó Georgina (6.a) 
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