
Riddles 
 

1 A cowboy rides into a town on Friday. He stays 3 days then leaves on Friday. How 
did he do it? 
 
2 A man was walking over a bridge, he saw a boat full of people. Yet, there was not a 
single person on the boat. How is this possible? 
 
3 On my way to St. Ives I saw a man with 7 wives. Each wife had 7 sacks. Each sack 
had 7 cats. Each cat had 7 kittens. Kitten, cats, sacks, wives. How many were going 
to St. Ives? 
 
4 A bus driver was heading down a street in Delhi. He went right past a stop sign 
without stopping, he turned left where there was a 'no left turn' sign and he went the 
wrong way on a one-way street. Then he went on the left side of the road past a cop 
car. Still - he didn't break any traffic laws. Why not? 
 
5 Mary was shot in the head. She didn’t go a doctor or to the hospital and she's as 
healthy as can be. How can this be? 
 
A megfejtéseket Aradi Laci bácsinak küldjétek október 18-ig! 
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Magyarország olimpiai aranyérmesei 

  

 

Akikre nagyon büszkék vagyunk! 

Kozák Danuta ünnepel, miután első 
helyen végzett a 2012-es londoni nyári 
olimpia női kajak egyes 500 méteres 
számának döntőjében a Dorney falu 
melletti Eton Dorney evezőspályán 

2012. augusztus 9-én. 

A Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Ko-
vács Katalin, Fazekas Krisztina össze-
állítású magyar négyes (a második hajó-
ban, elölről) ünnepel, miután megnyerték 
a 2012-es londoni nyári olimpia női ka-

jaknégyes 500 méteres döntőjét a 
Dorney falu melletti Eton Dorney evezős-

pályán 2012. augusztus 8-án. 

Risztov Éva úszik a nyíltvízi úszók 10 
km-es számában a 2012-es londoni nyári 
olimpián a Hyde Parkban 2012. augusztus 
9-én. A magyar versenyző az első helyen 

végzett. 

Dombi Rudolf (elöl) és Kökény Roland 
ünnepelnek, miután megnyerték a 2012-
es londoni nyári olimpia férfi kajakpáros 

1000 méteres számának döntőjét a 
Dorney falu melletti Eton Dorney evezős-

pályán 2012. augusztus 8-án. 

A férfi kalapácsvetésben 2012. augusztus 5
-én első helyet szerzett Pars Krisztián 

aranyérmével nyakában integet a 2012-es 
londoni nyári olimpián az Olimpiai Stadionban 

rendezett díjátadón 2012. augusztus 6-án. 

 

Folyt. köv. a 15. oldalon !! 

Gyurta Dániel úszik a 2012-es londoni 
nyári olimpia férfi 200 méteres mell-

úszás döntőjében, az Olimpiai Park terü-
letén lévő Vizesközpontban 2012. au-

gusztus 1-jén. A versenyző világcsúccsal 
aranyérmes lett. 

 

 

 

Az asztaliteniszező Pálos Péter aranyérmet nyert a londoni 

paralimpián, a 11-es sérültségi kategória döntőjében legyőzte Szon 

Bjeong Dzsunt 2012. szeptember 3-án. 

 
Egyben büszkék vagyunk az összes olimpiai résztvevőnkre, 

akik Magyarországot képviselték! 

 

Berki Krisztián integet gyakorlata után a 
2012-es londoni nyári olimpia férfi 

lólengés versenyszámának döntőjében a 
North Greenwich csarnokban 2012. augusz-

tus 5-én. A magyar sportoló aranyérmet 
nyert. 

Szilágyi Áron, a 2012-es londoni nyári 
olimpia aranyérmes kardozója autogramot 
ad hazaérkezésekor a budapesti Liszt Fe-
renc-repülőtéren 2012. augusztus 2-án. 

Sors Tamás 100 méter pillangón 

nyert aranyérmet a paralimpia első 

napján, 2012. augusztus 30-án. 

Török Simon, Gaylhoffer Előd, Szili Domonkos, Schiffer Domonkos, 
Tóth Emese 4.d 



Régiek suliajánlása 
 
 A budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium tanulójaként írhatom, hogy 
ez egy otthonos közeg. A hangulatát csak a benne való mozgás során tapasztalhattam 
meg igazán. 
A tanáraim túlnyomó részére nincs "panasz", az osztálytársaimra pedig pláne nem. 
Az új barátaim a gólyanapon ismerhettem meg.  
(Az ilyen programokon való részvételt mindenkinek ajánlom, akármelyik iskolát is 
választja!) Társaságukban jól telnek még a nehéz órák is, melyek igen magas számra 
ugrottak az idén. S akkor még a gólyaavatóról nem is ejtettem szót, melynek, többek 
között, része volt a Váci utcán való éneklés és zorbázás... 
Nos, az erre az iskolára eső választásotokat csak támogatni tudom...  
 
Fejes Orsi (Ward Mária Gimnázium) 
 
  
 
Nos, a Nemes Nagy nem egy hatalmas iskola, így már az első hetekben megismertük 
egymást. A dráma tagozata egyszerűen kiváló. Remek tanáraim vannak, akik emberi-
leg és szakmailag is kitűnőek. Az osztályom bolond, egyszerűen bolond, hisz min-
denki exhibicionista és őrült. Bár elég fárasztóak az órák, főleg a szakmai nap, ami-
kor csak drámais tantárgyaink vannak, én élvezem. Ezt az iskolát azoknak ajánlom, 
akik nem félnek megmutatni magukat és bírják a gyűrődést. Nekem ez a suli a töké-
letes!:) 

 

  
 
 
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium az ország egyik legjobb gimná-
ziuma. Fő profilja a kémia és a többi természettudomány, de természetesen van ma-
tek-fizika, biológia és humán tagozat is. De nem csak ezért jó az Apáczaiba járni. 
Már a gólyatábor is egy felejthetetlen élmény az ifikkel és az öregdiákokkal. A kö-
zösség pedig nagyon jó és összetartó. Minden tanár nagyon korrekt, és néha megmu-
tatják jófej énjüket is. Bár keményen kell tanulni, főleg a tagozatos tárgyakból, azért 
egy idő után már lehet lazítani is. A tanévet rengeteg program színesíti, mint például 
a gólyaavató, az Apáczai Napok vagy a farsang. Összességében egy nagyon jó suli, 
korrekt tanárokkal és jófej diákokkal, ahol az életre (is) tanítanak. 
 

 

Szőke Luca (Nemes Nagy Ágnes Mûvészeti Szakközépiskola) 

Perez Áron  (Apáczai Gimnázium)  

Szent Mihály Arkangyal 
 
Az egyház szeptember 29-én Szent Mihály arkangyal megjelenésére emlékezik. A legenda 
szerint az olaszországi Garganó hegyen jelent meg, ahol tiszteletére templomot is építettek. 
Kultusza először a keleti egyházban bontakozott ki, majd Európa-szerte, de főleg Dél-
Európában terjedt el. Az első évezred fordulóján a chiliasmus időszakában lett az egyház ősi 
oltalmazója mellett a halottak szószólója is. Temetőket, cintermeket, ezek kápolnáit, csont-
kamrákat, haranglábakat, harangokat ajánlottak pártfogásába. Az Utolsó Ítélet angyalaként a 
lélek jó és gonosz cselekedeteit mérlegeli. A középkori Magyarországon Szent István korától 
nagy kultusza volt. A 18. század közepéig Szent Mihály napja hazánkban parancsolt ünnep 
volt. A gazdasági év őszi fordulójára esett. Főként gazdasági élettel összefüggő hiedelmeket és 
szokásokat, időjárási megfigyeléseket fűztek hozzá. A gyergyói pásztorok pl. Szent Mihály 
napján tartották a farkasünnepet, hogy a csordát a hazatérés idejére megvédjék a farkasok kár-
tételeitől. Az egykori prédikációk alapján Szent Mihály napjához, mint a többi ünnephez, bizo-
nyos munkák tilalma is kapcsolódott. Göcsejben azt tartották, hogy annak, aki Szent Mihály 
napján mosott, kisebesedett a keze, aki pedig mángorolt, annak a háza felett egész évben dö-
rögve pihentek a fellegek. A természet megfigyeléséből ered az a megállapítás, hogy Szent 
Mihály napja után a fű akkor sem nőne tovább, ha harapófogóval húznák. Az ország sok vidé-
kén a nyájak behajtásának, a pásztorok számadásának, fogadásának napja volt. Rengeteg fo-
hászt és más könyörgést írtak hozzá. 
Az szintén egy fohász, ami a Szent Mihály szobrunk felett látható. Azonban az csak az első két 
mondata. A teljes így hangzik: 
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen 
légy oltalmunk! 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. 

    

Bojtos Antal 7.a 



Interjú Fejes Csabával 

 
Volt diákunk 10 évvel ezelőtt ballagott el iskolánkból, s idén szentelték pappá ( Egy-
kori tanulóink közül ő az első, aki e szentségben részesült.) Büszkék vagyunk rá. 
 

-Hol teljesítesz szolgálatot? Milyen az eddigi benyomásod? 

Augusztus 1-jétől Rákosfalván vagyok elhelyezve (14. kerület, Örs vezér tér közelé-
ben). Mivel a plébános atya szabadságra ment augusztus elején, az első hónap elég 
munkás volt, de ez nem ért meglepetésként, tekintve, hogy a szemináriumban erre 
már felkészítettek. Sokat kellett irodában tevénykednem, és sok egyéb lelkipásztori 
teendőt is én végeztem, mint például a temetéseket vagy a  keresztelések megtartá-
sát. Ennek a hónapnak nem kevés haszna is volt, mert belejöttem a hivatali dolgok 
intézésébe, és rengeteg emberrel is megismerkedtem. Bár a plébános atya szabad-
ságra ment, ha kérdésem vagy bármi gondom volt, rögtön segítséget kérhettem 
tőle. Most a hittanórák szervezése és kialakítása van folyamatban.  

-Hogy telik egy átlagos napod? 

Még nincsen kialakult rendje, de mindenképp benne van egy szentmise, többségé-
ben reggeli. A délelőttök folyamán vagy készülök valamelyik hittanórára, vagy 
(irodai időben) készenlétben vagyok. Délután esetleg temetést végzek, hittanórákat, 
vagy ministráns foglalkozást tartok, s néha becsatlakozom a plébániai gitáros zene-
kar próbáira. Hetente kétszer pedig focizom a plébánia híveivel. 

- Milyen terveid vannak? 

Tervezek íjazást, bowlingot a fiataloknak. Előbbi azért is lehet hasznos, mert szükség 
esetén középkori karddal és íjjal meg tudjuk védeni a plébániát. (Persze ezt csak 
viccnek szántam…) 
 A plébánia elé jó lenne még egy tengó pálya. A sporton kívül még családi közössé-
gek létrehozásában is gondolkozom, és a kereszténységgel ismerkedők számára kü-
lön hittan is a terveim között szerepel. 

- Van már az ottani gyerekekkel kapcsolatod? 

 Már alakulgat az ottani gyerekekkel a kapcsolat, és kezdem megismerni a családo-
kat. 

-Mi inspirált, hogy pap legyél? Volt, aki olyan hatással volt rád, hogy végül 

így döntöttél? 

Antal atya,  a lelki atyám nagy hatással volt rám. Regőczy István atyának az Isten 

vándora című könyve is nagyon inspiráló volt. A könyv tulajdonképpen egy magyar 
Don Boscóról szól, aki 200, majd később még további 60 árva gyereket szedett össze 
és nevelt fel. 

-Mikor kezdett megfogalmazódni benned, hogy pap szeretnél lenni? 

Egészen tisztán 17 éves koromban fogalmazódott meg bennem a vágy, hogy pap 
szeretnék lenni. Nem volt különösebb jelenésem, nem szólított meg egy belső hang, 

VICCEK 
 

Felesége van? 
Igem, már tíz éve. 
Gyerekek? 
 Van, kettő is. 
Állatok? 
-Nem, szerencsére tök kultúráltak. 
 
-Nézd már te asszony!!!-mondja a székely a feleségének.-Nézz ki az abla-
kon,egy ló van az udvarunkon! -Az nem is ló,hanem tehén te!-mondja a fe-
lesége. - Nem a tükörben te,én az ablakot mondtam! 
 

-Drágám hol van a tea? 

-Jaj,ti férfiak soha semmit nem tudtok megtalálni.A tea a gyógyszeres fiókban 
van egy kakaósdobozban,amire az van ráírva,hogy só. 

Különóra ajánló 
Mindenkinek: 
Aki szeret táncolni annak, ajánlom a következőket: rocky, klasszikus balett, modern 
tánc, show tánc, musical.  
Aki inkább a labdajátékokban ügyesebb azoknak ezeket ajánlom: foci( fiú, lány), 
röplabda, kosárlabda. 
Aki zenélni, énekelni szeretne járhat hegedűre, zongorára, furulyára, csellóra, gitárra, 
klarinétra, énekkarra, szolfézsra. 
Aki szívesen vesz részt gondolkodtató programokban annak lehetősége nyílik a ma-
tek szakkörre, a csillagász szakkörre és a sakkra. 
Akinek a kézügyessége jó annak érdemes megnézni a rajzszakkört és a technikaszak-
kört. 
Csak alsósoknak:  
Az elsősök részt vehetnek játékos tornán is. 
Csak felsősöknek: 
A felsősöknek van lehetőségük részt venni a számítástechnika szakkörön is. 
 
Szabó Georgina  7.a 

Szőke Botond 7.a 



Keresztrejtvény 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nyitó mise latinul 

2. A hétvége 1. napja 

3. Vasárnaponként (is) itt tartanak misét. 

4. Magyarország a Kárpát-…….-ben van. 

5. Az iskolában szeptember 18-től 27-ig van idén. 

6. A tegnap és a holnap között van. 

7. Minden szerda reggel 7-40-től a templomban van. 

8. A vízben mindig megtalálható állat. 

9. Lecke más szóval 

10. A te …… is jó posztó, engedd hadd szabja Don Bosco… 

11. Ima, amit Jézus tanított nekünk 

                                                                                              

A megfejtéseket küldjétek  el Ákos bácsinak finom nyeremények reményében 
október  18-ig! 

Szabó Georgina 7.a 

hanem egyszerűen csak ott volt a szívem közepén a vágy, hogy szeretnék pap lenni. 
Ezután meghoztam egy döntést. Később a vágy, hogy pap szeretnék lenni, nem vál-
tozott, ugyanolyan erős maradt. Nem sokkal ezután, 18 éves koromban a focit is 
abbahagytam ; addig a Fradinál fociztam. 

-Hogyan fogadta a családod a bejelentésed? Mennyire volt váratlan?  

Nem volt nekik váratlan, a szüleim és a családom is egyöntetűen támogatott. Öröm-
mel fogadták a hírt, és a 6 éves készület során is támogattak engem. 

- Hogy fogadták az előbb említett Fradinál a döntést? 

Meglepő módon 5 edzőmből 2 templomba járó, 1 pedig elsőáldozó is volt fiatalabb 
korában, így amikor azt mondtam, hogy abbahagyom a focit, és papnak szeretnék 
menni, akkor egyrészt értették, hogy miről beszélek, másrészt tiszteletben tartották, 
sőt az egyik edzőm még el is jött az első misémre. A csapattársaim alapvetően értet-
lenül néztek rám, mikor a szemináriumot említettem (Többen egyetemi elfoglaltság-
ra gondoltak…), azonban, akik utánajártak, és 
bővebben kifejtettem nekik, hogy miről van szó, 
viszonylag pozitívan álltak hozzá, és csak egy 
ember tett nem túl kedves megjegyzést. 

- Feltehetőleg Te is követtél el kamaszko-

rodban csínytevéseket. Említenél egyet? 

Egyszer az osztálytársaimmal kitéptünk pár rudat 
a kerítésből, amiket később egy szekrénybe rak-
tunk. Murphy törvénye szerint persze pont akkor 
nyitottuk ki, és borult ki az egész, amikor Klári 
néni (akkor még csak igazgatóhelyettes volt) arra 
jött. Miután megtudakolta, hogy mit csinálunk, a 
szobájába fáradtunk, és elbeszélgetett velünk.  J 

-Mit üzensz a boscós diákoknak?  

Így felnőtt fejjel sokkal inkább értem azt, hogy 
Isten nélkül végső soron nincs értelme az élet-
nek, ezért is tartom fontosnak, hogy tartsátok 
meg a hiteteket, ugyanakkor azt is látom, hogy 
tanulás nélkül nagyon nehéz boldogulni az élet-
ben, ezért csak annyit üzennék: 
 

„Ne hagyjátok a templomot s az iskolát!” 

 

 



 

Közvélemény-kutatás a kedvenc iskolai programokról 

Alsósok 

I. Vidámság napja: 24 szavazat 
II. Farsang: 11 szavazat 
III. Évzáró: 3 szavazat 

 

Felsősök 

I. EK (Erzsébet-Katalin) Bál: több mint 20…szavazat 
II. Erdély (8.-osoknak):10 szavazat                
III. Sulibuli/Farsang:9 szavazat 

 

Tanárok 

I.  Vidámság napja ( 7 szavazat) 
II.  Sulibuli/Farsang ( 3 szavazat) 
III. Don Bosco nap ( 2 

szavazat) 
 

Tóth Emese 4.d 
Szőke Botond  7.a 
Szabó Georgina 7.a 

Filmkvíz (kicsiknek) 
 
 
Hol játszódik a Micimackó? 
K: Kerekerdő  P: Százholdas pagony  C: Körerdő 
Melyik törpe nem szeretné, hogy Hófehérke velük maradjon? 
I: Morgó O: Szundi E: Kuka 
Mije nagy Dumbónak? 
N: füle  T: feje  S: ormánya 
Hány évre alszik el Csipkerózsika? 
A: 10  E: 1000  O:100 
Ki helyett megy Mulán a harcba? 
G: nagyapja  K: apja  G: bátyja 
Mi a kristály, amit a lakók hordanak az Atlantisz: Az elveszett biroda-
lomban? 
H: a pénzforrásuk  K: Atlantisz szíve  P: a király öröksé-
ge 
Mivé változik át Yzma az Eszeveszett birodalomban? 
U: lámává A: kutyává I: cicává 
Milyen színű lesz Aranyhaj haja (Aranyhaj és nagy gubanc), ha levág-
ják? 
E: vörös  Ó: barna  A: fekete 

A megfejtéseket küldjétek  el Ákos bácsinak finom nyeremények reményében 
október  18-ig! 

Lendvai Flóra   
Klicsu Dorottya 
(régi boscósok) 



 
8, Az éhezők viadala című filmben eredetileg hány győztes lehetett a viadal végén? 
A, Akármennyi 
B, 2  
C, egysem  
L, 1 
 
9, Ki a főszereplője a Bridget Jones naplója című filmnek? 
L, Renée Zellweger 
S, Sandra Bulock 
Ú,Anna Hathaway 
R,Jennifer Aniston 
 
10, Mit kell tudni tündéül, hogy a gyűrű kisérői beléphessenek Mória tárnáiba A Gy-
űrűk ura c. filmben? 
A, egy gyűrű 
I, remény 
Ó, jóbarát 
B, egy gyűrű mind felett 
 
11, Milyen ünnepségre készültek a Mackótestvér cínű film elején? 
E, házasság 
J, tenetés 
K, felnőtté avatás 
T, napfogyatkozás 
 
 

 

A megfejtéseket küldjétek  el Ákos bácsinak finom nyeremények reményében 
október  18-ig! 

Finomságok könnyedén és gyorsan 
Nyalóka süti 

 

Hozzávalók 4 főre: 
3 tk vanília aroma 
20 dkg cukor 
50 dkg liszt 
2 tojás 
35 dkg Rama 
1 tk só 
2 féle ételszínezék 
15 db hurkapálcika 
 

Elkészítés: 
Habosra keverjük a cukrot a margarinnal, majd apránként hozzáadjuk a többi hozzá-
valót is. 
A tésztát 3 felé szedjük, és kettőbe beledolgozzuk a kétféle ételfestéket, a harmadikat 
pedig üresen hagyjuk. 
Kinyújtjuk a tésztát, egymásra tesszük, és óvatosan feltekerjük, és negyed órára hűtő-
be rakjuk. 
Egy centis darabokra vágjuk a tésztát, tepsibe rakjuk őket és készre sütjük. 
Az alaposan megmosott hurkapálcikákat 3 felé törjük, és még melegen a sütibe szúr-
juk. 
sütési hőfok: 180°C 
 

 

Dévényi Csenge (6.a) 



Vaníliapudingos epres palacsinta 
 
Hozzávalók 4 főre: 
A palacsintához:  
• 2 bögre liszt 
• 3 tojás 

• 2,5 dl ásványvíz 

• 2 dl tej 
• kevés olaj 
• 3 ek cukor 
kevés zsír a serpenyő kikenéséhez 
A pudinghoz:  
• 500 ml tej 
• 1 cs vanília ízű pudingpor 
3 ek cukor 

Egyéb: 
eper 
Elkészítés: 
1. A palacsintatésztát elkészítjük a hozzávalókból, és kevés zsírral 
kikent palacsintasütőben egyenként kisütjük. 
2. A pudinghoz a tejet odatesszük főni, a tasak tartalmát egy bögrében 
elkeverjük az egész tejből kivett 4-5 ek tejjel és 3 ek cukorral, majd a 
tejet levesszük a tűzről, és hozzáadjuk a pudingporos keveréket, majd 
tovább főzzük kis lángon, míg besűrüsödik. 
Az epreket megtisztítjuk, vékony szeletekre vágjuk. 
Összeállítjuk a desszertet: egy palacsintát megkenünk vaníliapuding-
gal, ráhelyezünk eperszeleteket, és négybe tűrjük.  

Sármay Dorottya 6.a 

FILMKVÍZ 
 
1, Ki rendezte a Batman - A sötét lovag című filmet? 
A, Tim Burton 
B, Christopher Nolan 
C, Peter Jackson 
D, James Cameron 
 
2, Miről szól a Merida, a bátor című film? 
K, szerelemről 
I, barátságról 
O, anya-lánya kapcsolatról 
L, apa-lánya kapcsolatról 
 
3, Szakított-e Pókember(Peter Parker/ Adrew Garfield)  Gwennel (Emma Stone) a 
csódálatos Pókember című film végén? 
S, igen 
D, nem 
E, nem is voltak együtt 
F, megkérte a kezét 
 
4, Hány világban játszódik az Álomháború című film? 
S, 3 
G, 4 
P, 2 
C, 1 
 
5, Ki a két főszereplője a Bennfentes című filmnek? 
A, Al Pachino és Armand Assente 
Z, Al Pachino és Russel Crowe 
Y, Russel Crowe és Tom Cruise 
E, Tom Cruise és Brad Pitt 
 
6, Hány Oscar-díjat kapott a Titanic című film? 
É, 9 
Ő, 10  
Ú, 11  
T, 12 
 
7, Kit választ a király( Farquaad nagyúr) feleségéül a a Shrek című filmben? 
Á, Fiona 
W, Csipkerózsika 
R, Hamupipőke 
K, Hófehérke 

Folytatás a túloldalon 


