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Don Bosco élete 

Bosco Szent János 1815. augusztus 16-án szüle-
tett egy parasztcsaládban, Castelnuovo 
d’Astiban. Édesapja, Bosco Ferenc a gyermek 
két éves korában meghal, így édesanyjának, 
Occhiena Margitnak egyedül kell felnevelnie 
Antalt, Józsefet, és a kis Jánost. Margit bölcs 
nevelõ, kitartásának és határokat nem ismerõ 
hitének segítségével mélyen vallásos légkört 
alakít ki családjukban. János már kicsi korától 
kezdve pap szeretett volna lenni. Elmesélte, 
hogy egyszer kilenc éves korában álmot látott, 
amely megvilágította számára küldetését: 
„Legyél alázatos, erõs és állhatatos” – mondta 
neki egy asszony, aki ragyogott, mint a nap, „és 
akkor, amit majd látsz, hogy ezekkel a farkasok-
kal történik, akik bárányokká változnak, te is ezt 
fogod tenni gyermekeimmel. Én leszek a tanító-
mestered. A maga idejében mindent meg fogsz 
érteni.” János már gyermekkorától kezdve gyak-
ran kötötte le társait bûvészmutatványokkal, 
amelyeket kemény gyakorlással sajátított el a 
munka és az imádkozás között.  

Chieriben, ahol szeminarista volt, létrehozta a 
„Vidámság Társaságát”, amelybe összegyûjtötte 
a városka fiataljait. 1841 júniusában pappá szen-
telték. Lelki vezetõje, Cafasso atya azt tanácsol-
ja neki, hogy tökéletesítse tanulmányait az egy-
házi kollégiumban. Közben Don Bosco maga 
köré gyûjti az elsõ gyermekeket, és megszervezi 
a vasárnapi Oratóriumot, az elsõ idõkben min-
dig máshol, késõbb azonban megmaradnak 
Valdoccóban. Margit, most már idõs asszony-
ként, elfogadja a meghívást, hogy Torinóba 
jöjjön és segítsen fiának. A gyermekek számára 
õ lesz „Margit mama”. Don Bosco elkezd szál-
lást adni az otthontalan árváknak. Megtanítja 
õket egy szakmára, és arra, hogy szeressék az 
Urat, együtt énekel, játszik és imádkozik velük. 
Az elsõ gyermekekbõl lesznek késõbb az elsõ 
munkatársai is. így fejlõdik ki az a híres nevelé-
si módszer, amit „Megelõzõ Módszernek” hí-

vunk: „Legyetek a gyermekekkel, elõzzétek 
meg a bûnt ésszel, hittel és szeretettel. Legyetek 
szentek, és szentek nevelõi. Vegyék észre a 
gyermekeink, hogy szeretjük õket!” Idõvel az 
elsõ munkatársakból XI. Piusz pápa segítségé-
nek köszönhetõen létrejön egy Kongregáció, 
melynek célja a fiatalok megmentése, küzdve a 
szegénység minden fajtája ellen. Mottójuk a 
következõ: „Add nekem a lelkeket, és minden 
mást tarts meg magadnak”. A fiatal Savio Do-
monkos lesz a megelõzõ Módszer elsõ gyümöl-
cse. A Segítõ Szûz Mária, aki mindig segítette 
Don Boscót a mûvében, számtalan kegyelmet 
ajándékozott neki, köztük egészen különlegese-
ket is, és mindig volt elegendõ pénz is a vállal-
kozásokhoz. Segítette a róla elnevezett bazilika 
megépítését is. Szûz Mária segítségével 
Mazzarello Máriával megalapította a Segítõ 
Szûz Mária Leányai Társaságát. A jótevõkkel és 
laikus segítõkkel együtt létrejön a Szalézi Mun-
katársak közössége. Don Bosco 72 éves korá-
ban, a munkától kimerülve halt meg 1888. janu-
ár 31 -én. Ma már a szalézi család az egész vilá-
gon jelen van. II. János Pál pápa Don Boscót 
halálának századik évfordulóján a „fiatalság 
Atyjának és Tanítójának” nevezte. 

 

1841. december 8. Találkozik Bartolomeo 
Garellivel az Assisi Szent Ferenc-templomban. 
Az Oratórium kezdete. 

1859. december 18. Hivatalosan megalakul a 
Szalézi Szent Ferenc Társasága. Don Bosco 
mellett az elsõ szaléziak létszáma: 18. 

1888. január 31. Don Bosco hajnalban meghal. 
„Várlak titeket a mennyországban”. 

1992. január 31. Verbényi István atya hathatós 
közreműködésével és a Jóisten kegyelméből 
létrejön az Albertfalvi Don Bosco Katolikus 
Általános Iskola!!! 

Wendler Viktor (6.b) 
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Mickó néni interjú:  

Nagyon-nagyon örültem, amikor felvettek ide 
tanítónak, és nagy lelkesedéssel kezdtem itt a 
munkát. Különösen örültem, hogy elsősöket 
bíztak rám,és negyedikig taníthattam őket. A 
mostani osztályom már az ötödik, amit tanítok. 
Számomra a legszebb, hogy hittant is taníthatok, 
és így azontúl, hogy írni-olvasni és számolni 
tanítom a gyerekeket, a Jóisten kegyelmét is 
közvetíthetem nekik. Összességében jól érzem 
magam. 

Márta néni interjú: 
Mindenféle szempontból jól éreztem magam, jó 
a közösség, és ahonnan eljöttem (a 
III.kerületből), ott is hasonló munkaköröm volt. 

Legszívesebben a tízéves évfordulóra készített 
Don Bosco színdarabra  emlékszem vissza, 
melyet Kriesch Erzsi néni rendezett, és jó pár 
kollégám is szerepet vállalt benne . Én is lehető-
séget kaphattam volna , de nem éltem ezzel. 
Azóta ezt meg is bántam. 

Erzsi néni interjú: 

A legnagyobb öröm mindig az volt számomra,  
amikor a gyerekek több szólamban énekeltek a  
szentmisén.Ezen kívül szívesen emlékszem 
vissza azokra a diákelőadásokra, melyek a 
szentek életéről szóltak.  

Szeretem, hogyha egyedül és együtt építjük 
Isten országát, és ha sikerélményük van a gyere-
keknek, akkor a mennyország tükröződik a 
szemükben.” 

Ricsi bácsi interjú: 

A legkedvesebb élményeim a pálkövei táborhoz 
kapcsolódnak, de itt is annyi volt, hogy nem 
tudnék egyet kiemelni. 

Ha mégis egyre vissza kell emlékezni, az az, 

amikor 2000-ben számháborúztunk. A 3-dik 
ütközet lejátszása után tűnt fel, hogy Sz. Pétert 
az első ütközet óta nem lelik. Másfél óra után 
találtuk meg homlokával egy vastag fatörzshöz 
támaszkodva, védte az állásait, nehezen tudtuk 
megmagyarázni, hogy a ‘háborúnak’ vége, és 
mehetünk haza. 

Annamária néni interjú: 

Az első évek izgalmasak voltak, mert újdonság 
volt mindenkinek. Sok minden egyszerűbb 
volt,mert a tanulók nagyon megilletődöttek 
voltak. Volt jó néhány osztályom, mindegyik-
ben voltak tehetséges, jóindulatú, törekvő gyere-
kek. Sok szép helyre eljutottunk, amire remé-
lem, mindig emlékeznek majd. 

Legkedvesebb emlékeim ? 

Nagyon jó volt a Hősök Terére, Székesfehérvár-
ra, a Bori várba a kirándulás és a balatoni tábo-
rozások is emlékezetesek voltak. Igyekeztem 
viccesen, de úgy, hogy értse is az illető tudomá-
sára hozni annak, akivel probléma volt. Mindig 
jó szívvel gondolok erre az iskolára. 

 

Szabó Gina, Szőke Botond és Bojtos Antal. 

(6.a) 

Miniinterjúk a kezdetektől itt dolgozó kollégákkal, avagy milyen em-
lékeik vannak az iskoláról 
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Akik a kezdetektől iskolánk dolgozói 

Áron és büszke osztálya 
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Áron nyilatkozik az IJSO-ról 
Áron, mit is jelent az IJSO? – Az IJSO jelentése International Junior Science 

Olympiad = Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpia. 

Milyen kérdések voltak a versenyen? Nehezek voltak? -– Az 1. forduló egy feleletvá-
lasztós feladatsor volt. A feladatok között volt elméleti és számolásos is. A 2. fordu-
lóban egy „elméleti” feladatsort kellett megoldanunk. Ebben nagyrészt számolásos 
feladatok voltak, amelyek megoldásának a gondolatmenetét le kellett írni. 
A legnehezebbnek a fizika feladatok bizonyultak, míg a verseny biológiai része 
normál nehézségű volt. A kémia feladatsort viszont az egyik csapattársam például 
túl könnyűnek találta. 

A gyakorlati feladatnál teljes összhangban voltatok a csapattársaiddal? A feladat oko-
zott nehézségeket? – Én a biológia gyakorlatot csináltam, ami nagyon könnyű volt. 
A társaim külön csinálták a gyakorlatokat, csak a végén egyeztettünk, illetve én 
segítettem nekik, mivel nekem igen sokat kellett várnom.  

A versenynek melyik része volt könnyebb vagy nehezebb? – A feleletválasztós rész 
aránylag könnyű volt, de szerintem az elméleti rész túl nehézre sikeredett. A bioló-
gia gyakorlat egyértelműen a legkönnyebb volt az összes feladat közül, a fizikában 
és a kémiában pedig csak a rendelkezésünkre bocsátott egyes eszközök használha-
tatlansága okozott gondot. 

Kiknek köszönheted az érmed, helyezésed, ki segített felkészülni? – A felkészítő taná-
rok és az apukám segített a felkészítésben, de az egész családom, a tanáraim és az 
osztálytársaim is támogattak, akik megérkezésem tiszteletére még köszöntést is 
rendeztek nekem. 

Hol jártatok, mit néztetek meg Dél-Afrikában? – Az első versenynap utáni napon szafa-
rira mentünk a Tala Game Reserve-be. A második forduló után az uShaka Marine 
World-be vittek minket. a gyakorlati rész után pedig, Durban nagy büszkeségéhez, a 
Moses Mabhida stadionba látogattunk el és elvittek minket egy bevásárló központ-
ba. Az afrikai felügyelőnk jóvoltából lemehettünk a partra is. 

Bármikor elmehettetek a szállásról, ha éppen nem volt verseny? Ha nem, miért? – 
Elmehettünk, de csak a felügyelők vezetésével, mivel Durban nem a közbiztonságá-
ról híres. 

Volt, olyan ember, aki a barátoddá vált, akár a külföldiek közül is? – Dél-Afrikai tar-
tózkodásom alatt alaposan megismertem a csapattársaimat és a tanáraimat, de kül-
földről is jó néhány barátot szereztem. 

Jó érzés volt hazatérni, és újra a régi kerékvágásba lendülni? – Dél-Afrikában nagyon 
jól éreztem magam, de hiányzott a családom, a magyarországi barátaim, tanáraim, 
és végül, de nem utolsó sorban az osztálytársaim, akik egy nagyon szép köszöntést 
rendeztek nekem, amikor a versenyt követően először jöttem iskolába. „Mindenhol 
jó, de legjobb otthon.” 

Perez Anna (5.a) 
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Régi diákok visszaemlékezése 

 Szüleim elég nehezen vettek rá, hogy a Don Boscóba átiratkozzam. Szerettem az osztályomat az előző 
iskolámban. Azért váltottam mégis sulit, mert a hit, amely kisebb korunkban háttérbe szorult, egyre 
fontosabb szerepet kezdett játszani a családunkban. Visszagondolva úgy látom, hogy az isteni gondvise-
lés nagy műve volt az iskolaváltás. Az ott töltött két és fél év alatt Béla atyától kaptam meg a hit alapjait. 
Hittanórái mai napig elevenen élnek emlékezetemben (pl. A Szentlélek hét ajándéka, amit soha nem 
tudtam volna megtanulni ha nem segít minket a BÉTETJÚ betűszóval.              Bölcsesség, Értelem, 
Tudomány, lelki Erősség, Tanács, Jámborság, Úr félelme). Erzsi nénivel számtalan délutánt töltöttünk 
együtt színdarabokat próbálva. Mindig készültünk valamilyen darabbal, és mindenki szívesen áldozott  a 
szabadidejéből, hogy részese lehessen az előadásnak. A már akkor sem fiatal Melinda néni mindig fá-
radságot és betegséget nem ismerve tanított minket németre, és szilárd hitről tett tanúságot azzal, hogy a 
kora reggeli szentmisén minden nap részt vett. Ricsi bácsi rajzórán próbálta belénk plántálni a művésze-
tek iránti szeretetet. Nálam már az is csoda volt, ha a vonalzó mentén egyenes vonalat tudtam húzni. 
Mária néni és Irénke néni hamar belátták, hogy a fizika és a kémia nem az én fortélyom, de fel bizony 
nem adták. Matekot Kinga néni tanított, akiről eleinte azt hittük, hogy az egyik felettünk járó osztály 
tanulója. Ez nem akadályozta őt abban, hogy a tantárgyát jól a fejünkbe verje. A történelmet miután 
Zatykó Éva néni elment szülni, Heverdle Péter bácsi vette át, aki később a Szent Margit Gimnáziumba is 
követett engem, és ott is tanárom lett. Az ő általa diktált történelemjegyzetek sok barát és ismerős szá-
mára érettségi illetve egyetemi mentőövvé váltak. Kővári Gyuri bácsi szintén követett engem a gimnázi-
umba. Lógásról az ő tornaóráin szó sem volt, mert jött a dönö-dönö, hajlít-hajlít, amibe hamar belefáradt 
az ember.    Koblencz Attila bácsitól öröm volt biológiát tanulni, hiszen az unalmas tényeket is úgy 
mutatta be, mintha a világ legizgalmasabb dolgairól beszélne. Fixek Andi néni a földrajz megtanítása 
mellett azt is elvállalta, hogy az osztályt egy több napos osztálykirándulásra elkísérje, bár nem ő volt az 
osztályfőnökünk. Morvai Peti bácsi sem sejtette volna, hogy a számítástechnika milyen mértékben 
átformájla a mindennapjainkat pár év múlva, amikor még arra tanított minket, hogyan formázzuk meg a 
hajlékony floppy lemezt. (A szerver egy vadonat új 486-os SX számítógép volt 4MB memóriával.)17 év 
után, házasan és két gyermek apjaként is nagy szeretettel emlékszem vissza az ott töltött boldog időre. 
Régen látogattam vissza utoljára az iskolába, de őszintén hálás vagyok mindazért a tudásért, és legfő-
képpen a hitért, amit a Don Boscóban kaptam. A tanári kar biztosan rengeteget változott, de remélem, 
hogy a szellem megmaradt ugyanolyannak, mint amilyen akkoriban volt. Isten fizesse meg minden tanár 
és ott dolgozó fáradozásait! 

Benkóczy Szabolcs (1995-ben végzett) 

Ezt elsősorban drága  tanáraimnak köszönhetem, akik olyan légkört teremtettek, melyben minden 
diák jól érezhette  magát. 
Családias  volt  a  hangulat, rengeteget nevettünk, csupa  móka  és  kacagás  volt az életünk, köz-
vetlen kapcsolat volt  tanárok és  diákok között, megvolt az a bizonyos  összetartás, amelyet az-
óta  sem tapasztaltam máshol. 
A mai napig szívesen és  mosolygósan emlékszem vissza  ezekre az időkre! 
Köszönöm szépen ezt  a fantasztikus nyolc évet!! 

Györkis Viki (2000-ben végzett) 

Nem tudom menniyre számít kuriózumnak a mai világban – szerintem igen – , hogy egy olyan 
katolikus iskolában töltsünk el 8 évet, ami nem csak tanítja a tananyagot, hanem nevel az életre, 
vallásra, és  tisztességes embereket próbál faragni belőlünk. 
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Boldogan gondolok vissza az ott eltöltött éveimre. Az osztálytársakra, barátokra, a szentmisékre, a 
plébániára, lelkigyakorlatokra, Péliföldszentkeresztre, ministránsokra, tanárokra, Páni Judit osz-
tályfőnökünkre, aki mindvégig ott állt mellettünk, és egy nagyon jó osztályt teremtett. Számtalan 
programmal ( kirándulás, színjátszás, színház, bálok ) boldogított és gyarapított minket. Kívánom, 
hogy a mostani diákok is megkapják azt a rengeteg útravalót, amit én kaptam. 

Babay Kristóf  (2003-ban végzett) 

Sokan azt mondják, az egyetem a legjobb időszaka az iskolás éveknek. Számomra az általános 
iskola az, amire mindig mosolyogva emlékszem vissza. A Don Boscóba bármikor szívesen beté-
rek, mert folyton ismerős arcok fogadnak, és őszintén, szeretetből érdeklődnek irántam. Akkoriban 
ezt nem értékeltem annyira, amennyire kellett volna. De persze az ember általában akkor jön rá, 
mennyit ért egy dolog, ha már elillant.Mindig is úgy gondoltam, hogy a Don Bosco egy kis család, 
ahol mindenki ismer mindenkit, és mindenki tud mindent mindenkiről :D És ha voltak is balhés 
dolgok (de hát melyik osztályban nincs), a közös programok -focikupa, Don Bosco nap, Vidámság 
napja stb.- elsimították az ellentéteket!Mindezek mellett a Don Bosco adta az egyik legboldogabb 
élményt életemben. Soha nem fogom elfelejteni, ahogy a lányokkal megnyertük az országos foci-
kupa döntő meccsét, és egymás nyakába borulva nevettünk (talán örömünkben sírtunk is). Örökre 
emlékezni fogok erre a csapatra és Laci bára, aki nélkül nem sikerült volna! 

Mátyási Zsuzsi (2006-ban végzett) 

Miniképregény (Gimesi Anett jóvoltából) 
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Viccek 
Hogy hívják a partyhimnusz dalában a robotot???: eLeMFAlO Robot!!!  
 
A gólya és a gém versenyt repülnek. Repülnek, repülnek, a gém egyszercsak leesik. 
A gólya hátranéz, és így szól:- Game over! 
 
Két gólya repül, egyik megszólal: 
- Kérdezd meg, hogy vagyok!!! 
- Kösz nem.-mondja a másik. 
- De kérdezd meg!-válaszol a gólya. 
- NEM!!! -vágta rá a másik. 
- De megkérdezed!!!-erőszakoskodik a gólya. 
- Na, jó, hogy vagy???-kérdezi a másik. 
- Ne is kérdezd! 
 

A nyuszika füvet akar nyírni, de nincs fűnyíró-
ja.: 
-Elmegyek és elkérem a Süni fűnyíróját. 
Elindul és eképp gondolkozik: 
-Mi van, ha a Süni nem adja oda a fűnyírót?-Na mindegy. 
Megy tovább és ez a mondat jár a fejében: 
-Mi van, ha a Süni tényleg nem adja oda a fűnyírót?-Mindegy. 
Megy és ezeket a szavakat gondolja: 
-A Süni olyan szemét, hogy nem adja oda a fűnyírót. 
Odaért a Süni házához és bekopog. 
A Süni kinyitja az ajtót. 
-Rohadj meg a fűnyíróddal együtt!!! 
 
Két burgonya beszélget egyik megszólal: 
-Képzeld el, felvettek az egyetemre. 
-Fú tényleg??? 
-Te Hülye vagy egy burgonyát???  

 
Messi és Drogba számolják a milliókat: 
Messi:-Nekem 24 van! 
Drogba:-Én számolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 … 
Messi:-A 11-est kihagytad! 
Drogba:-Ja, én azt mindig kihagyom!!! 

Szőke Botond (6.a) 
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Minikrimi  
Életfogytiglan 

 
A fejedelem egyszer meglátogatott egy börtönt, és az egyik életfogytig-

lanra ítélt rab annyira megtetszett neki, hogy megparancsolta, engedjék el 
büntetése felét, és a parancs végrehajtásával a börtönigazgatót bízta meg. 
Az igazgató nem mert feleselni a fejedelemmel, de amikor magára ma-

radt, teljesen kétségbeesett. Mert ugye, ha valakit tíz vagy húsz évre ítél-
nek, annak el lehet engedni a büntetése felét. De hogyan lehet elfelezni 

egy életfogytig tartó büntetést, amikor az ember azt se tudja, meddig tart 
azt életfogytiglan, azaz meddig él a rab?! 

Szerencsére Szavatartó Sam volt a rab neve, és valóban mindig betartotta, 
amit ígért, így a börtönigazgató mégis végrehajthatta a kényúr parancsát. 
 
( Mi volt az egyetlen módja annak, hogy esélye legyen az életfogytig-
lani büntetés felének az elengedésére?) 
 
Prekker Juli (8.a) 

 
 

 

A megfejtéseket ide írjátok, és finom nyeremények reményében február 20-ig adhatjátok le Ákos 
bácsinak! 
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Filmkvíz (nehéz) 
1, A Testcsere című filmben minek a hatására cserél testet Mitch ( Ryan Reynolds) és Dave ( Jason 
Bateman)? 

m, Szidják egymást egy ősi zanzibár szobor előtt 

k, Belepisilnek egy szökőkútba 

g, Elájulnak egy balesetben 

a, Túl sokat isznak 

2, A St. Trinians című filmben melyik híres festményt akarták ellopni a lányok? 

a, Mona Lisa   e, Napraforgók   u, Leány gyöngy fülbevalóval   f, Sikoly 

3, A Míg a Jackpot el nem választ című filmben hány millió dollárt nyert Joy ( Cameron Diaz) és Jack 
( Ashton Kucher)? 

i, 5  r,6   n,3   k,7 

4, A V mint vérbosszú című filmben mit robbant fel V, hogy az országot végleg megszabadítsa a zsar-
nokságtól? 

r, a palotát   g,a parlamentet   a, a hidat   á, a fehér házat 

5, A Csillagpor című filmben mit kell elhoznia Trisztánnak ( Charlie Cax), hogy Viktória ( Sienna Mil-
ler) hozzá menjen feleségül? 

f, egy csillagot   e,egy csillag alakú gyűrűt  i, csillag alakú gyémántot   s, annyi aranyat a csillagmezőről, am-
ennyit Viktória teste nyom 

6, Az Eredet című filmben hányadik álomnak kell lennie az álomban ahhoz, hogy a legmélyebb szintre 
kerüljünk? 

u,4   k,5   d,6   l,3 

7,A Verdák című filmben ki nyeri meg a végén a Szelep kupát? 

j, Villám McQueen   a,Matuka   h, Luigi   p,Chick Hicks 

8, Ki a gonosz szereplő a Csizmás A Kandúr című rajzfilmben? 

a, Záptojás   b, Aranytojás   f,Hímes tojás  p, A Tojás 

9,Hány Oscar –díjat nyert az Avatar című film? 

m,2   n,3   k,4   t,5 

10, A Gondozoo című filmben Griffin mire váltja le ideiglenesen az állatgondozó munkáját? 

d, Autó kereskedésre   h, hogy szakács legyen   d, hogy manager legyen  k, hogy ügyvéd legyen 

11, Hányadik része jelent meg nem rég a Shereknek? 

k,3    r,5   i,2   a,4 

 

 

A megfejtéseket ide írjátok ,és finom nyeremények reményében február 20-ig adhatjátok le Ákos 
bácsinak! 
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Filmkvíz (könnyű) 

1. Ki NEM szerepel a Notre Dame-i toronyőrben? 
K: Phoebus P: Frollo M: Guston 
 
2. Miért harcol Shrek az első részben? 
É: a mocsárért I:az erdőért U:a királyságért 
 
3. Hogy hívják a párducot A dzsungel könyvében? 
Z: Bagira K: Balu L: Akela 
 
4. Mi volt Herkules eredetileg? (Walt Disney mese) 
E: isten O:félisten A:ember 
 
5. Milyen állat Timon? (Az oroszlánkirály) 
P: patkány N: szurikáta T: varacskosdisznó 
 
6. Mit ad Kenai Nitának a Mackótestvérben? 
F:gyűrűt H:totemet G:amulettet 
 
7. Hány cápával találkozik Pizsi, Némó apja? 
É:4 Ú:3 Á:5 
 
8. Hogy hívják Aladdin kedvesét? 
R:Seherezádé D:Ariel Z: Jázmin 

Klicsu Dorottya és Lendvai Flóra (volt boscósok) 

 

 

 

 

 

 

 

A megfejtéseket ide írjátok, és finom nyeremények reményében február 20-ig adhatjátok le Ákos 
bácsinak! 
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Keresztrejtvény 

1. Az egyetlen férfi tanár, aki 20 éve itt dolgozik 

2. Hány éves az iskola? 

3. Hány ember van az iskolában a kezdetektől? 

4. A termek száma az iskolában 

5. A…………….. plébánia az iskolával szemben van. 

6. Ő is itt van a kezdetektől, de nem tanít. 

7. Az iskolát támogató alapítvány névadója 

8. Hány éves az óvoda?(betűvel) 

9. A templom plébánosa 

10. Igazgatónk keresztneve 

Szabó Georgina (6/a) 

A megfejtéseket ide írjátok és finom nyeremények reményében február 20-ig adhatjátok le Ákos 
bácsinak! 
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VERSENYEREDMÉNYEK: 

Kerületi műfüves labdarúgó bajnokságon elért eredmények: 
1.-2. osztály: II. helyezés 
A csapat tagjai: Bíbor Benedek, Lovas Attila, Szalai Márton, Göncz Gáspár, Süle- Szigeti Árpád, Nagy Gusz-
táv, Rozmann Péter, Szövő Botond, Keres Botond, Varga Vilmos, Biksár Szabolcs, Barlay Gellért, Király 
Dániel, Nagy Bence, Bokor Gergely,  
3.-4. osztály: I. helyezés 
A csapat tagjai: Eperjessy Zombor, Csordás Márton, Eördögh András, Horváth Gergely, Kondár Vilmos, 
Szabó Dániel, Müller Vilmos, Koblencz Bertalan, Bokor András, Varjú-Bertal levente, Véghelyi Balázs, Szili 
Domonkos, Szabó Gergely, Bódis Máté, Gaylhoffer Előd, Kummert András, Király Levente, Gaál Sebestyén 
5.-6. osztály: IV. helyezés 
A csapat tagjai: Várhídi Ákos, Vágó Sándor, Wendler Viktor, Kummert Ádám, Lányi Balázs, Fancsovits 
Ádám, Bencsik Balázs, Süle- Szigeti Levente, Nógrádi Gergely 
Kerületi Váltófutáson elért eredmények: 
3.-4. osztály: I. helyezés  
A csapat tagjai: Eördögh András, Horváth Gergely, Koblencz Bertalan, Véghelyi Balázs, Kondor Vilmos. 
Varga Vilmos 
3.-4. osztály: IV. helyezés  
A csapat tagjai: Gremsperger Emma, Szabó Gréta, Vermessy Adrienn, Dringó Júlia, Poszuk Johanna, Tóth 
Fruzsina, Tompa Tímea 
8.a és b osztály: II. helyezés 
A csapat tagjai: Fejes Orsolya, Horváth Zsófia, Prekker Júlia, Szegő Diána, Galli- Hirling Borbála, Turi Bor-
bála 
XI. kerületi ÚJ BUDA napja alkalmából rendezett városrészek közti futás: 
10 év alattiak csoportja: I. Helyezés 
Gremsperger Emma 
Kerületi Úszóversenyen elért eredmény: 
III. helyezés:  
Fejes Orsolya 
Kerületi rajzversenyen elért eredmények: 
II. helyezés 
Haszon Janka 
Dicséretben részesült 
Gránicz Maja 
,,Ima a családomért’’ versíró pályázaton elért eredmények: 
Különdíj a 4. osztályosoknál 
Nagy Zsófia Léna 
Egyházmegyei angol versenyen elért eredmények:  
6. osztály: I. Helyezés 
Molnár Cecília 

Kerületi vers- és prózamondó verseny – 5-6. osztály: 

III. helyezés – Paller Éva 

IV. helyezés – Szabó Marcell 

IJSO (Nemzetközi term. tud.-os diákolimpia): ezüstérem – PEREZ-LOPEZ ÁRON 

Szabó Georgina (6/a) 
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Áron világraszóló oklevele 
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István atya köszöntésére! 

Szunnyadott az ihletem, 

De hogy István atyát köszöntsem, 

Feltámadt bennem  a költő, és verset írtam, 

A töltőtollal kissé nehezen boldogultam. 

 

Mit is mondjak, hogy is mondjam, 

Hogy szép köszöntővel boldogítsam?! 

Megalapította az iskolát, 

És mi bevettük a tudás várát. 

 

Itt boldogok a gyerekek, 

Összetartásban élnek, 

Aki elesik, felemelik, 

Az osztálytársak egymást segítik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerdán vár az áhítat, 

Imádkozik ott a csapat. 

Hálás szóra nyílik ajkunk, 

Don Boscó-s diákok vagyunk! 

 

Kicsiből naggyá serdültünk, 

És a jövő mi vagyunk! 

Adja Isten, hogy jó tudással 

Jót tegyünk a nagyvilágban! 

 

Az ember szíve kincset ér, 

És mindig csak jót remél! 

S hogy társaim ne szomorítsam, 

És a szót ne szaporítsam, 

Annyit írok még, 

A Don Boscóban dicső a Verbényi István név! 

 

Tikovits Lúcia (volt boscós) 

Iskolánk megálmodója 
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Receptek (gyorsan és finomat) 

PONGYOLÁS VIRSLI 

Hozzávalók 4 főre: 
10 db virsli 
1 csomag leveles tészta 
1 tojás 
Elkészítés: Lisztezett deszkán kinyújt- juk a 
leveles tésztát, 2-3 cm széles csíkokat vágunk 
belőle. A virslik hosszanti oldalát behasíthatjuk, és sajtot helyezhetünk bele. A 
tésztaszalagokat kisebb átfedéssel, spirálosan rátekerjük a virslire. Sütőpapírral 
bélelt tepsibe sorakoztatjuk. Villával felvert tojással megkenjük a tetejüket. Elő-
melegített sütőben, 200 fokon pirosra sütjük. 
előkészület: 30 perc 

sütés: 30 perc 
 

JOGHURTOS MUFFIN 

Hozzávalók 4 főre:  
1 pohár joghurt/gyümölcsös is lehet (Ezután ez a pohár a mérce.) 
1 pohár cukor 
2 pohár liszt 
2 tojás 
fél cs. sütőpor 
fél pohár napraforgó olaj 
Elkészítés: A tojásokat szétválasztjuk, és a tojásfehérjét kemény habbá verjük. 
Egy másik tálba beleborítjuk a joghurtot, a tojás sárgáját, a cukrot, a lisztet, az 
olajat és a sütőport, majd az egészet összekeverjük. Ha kész, óvatosan beledol-
gozzuk a felvert tojásfehérjét, és már mehet is a muffinformákba (a papír hasz-
nálatát javaslom). 180°C fokon sütjük. 

 

előkészület: 10 perc 
sütés: 30 perc 
Sármay Dorka (5/a) 
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Film és könyvajánló 

 
Könyv: 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 
 

Az első egyszerű balesetnek tűnt, a második után már kezdtek 
gyanakodni, a harmadik után már nyilvánvaló volt, hogy vala-

ki a szigeten nem az, akinek mondja magát. 
10 ember kap meghívást a néger szigetre, erre a csodálatos 
helyre, melynek új gazdája körül olyan sok pletyka kering.  
Szórakozni, pénzt keresni, vagy csak felidézni a régmúltat 

érkeztek. 
Ám hamar rá kell döbbenniük, hogy a béke és nyugalom he-

lyett a rettegésé és a gyanúsítgatásé lesz a főszerep. 
10-en érkeztek… De hányan távoznak? 

 

 

 

 

Film: 
Csizmás, a kandúr 

Hogy mit csinált Csizmás Kandúr az előtt, hogy Shrek 
és Szamár bajtársaként leleplezett gonosz tündéreket, és 

harcolt a trónbitorló ellen? 
Bizony azelőtt sem unatkozott. Mostani kalandjában 
régi legjobb barátjának, Tojásnak segít megvalósítani 
közös álmukat, felmászni a varázs babokon az óriás 

palotájába, és megszerezni az aranytojásokat tojó ludat. 
 A harcban segíti őket egy macskalány, Puha Pracli, ám 
ellenségekre találnak a maffia házaspárban, Janiban és 

Juliban, akik szintén az aranyat akarják. 
Megbízhat-e Kandúr Tojásban, hiszen régi legjobb ba-

rátja egyszer csúnyán átverte és kihasználta őt? 
Sok poén, kardforgatás és cicaszerelem egy igazi kilenc 

életre szóló kalandban. 

Bátori Bori (volt boscós) 

 

18 

Közvélemény-kutatás 

(Alsósok kedvenc filmjei) 

1. Micimackó a film : 19db 

2. Superhero movie : 9db 

3. Barátság extrákkal : 5db 

3. Sas : 5db 

4. Másnaposok 1 : 3db 

5. Elrabolva : 2db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Több mint 40 tanulót kérdeztünk meg) 

 

Véghelyi Borbála és Farkas Johanna (6.b)     
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Közvélemény-kutatás 

(Felsősök kedvenc filmjei) 

1. Star Wars : 8db 

2. Harry Potter : 6db 

3. Bud Spencer és Terence Hill – Én a vizilovakkal vagyok : 5db 

4. Muzsika hangja : 2db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Több mint 40 tanulót kérdeztünk meg) 

 

Véghelyi Borbála és Farkas Johanna (6.b)     
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