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Jótékonysági Est 
Idén is, mint minden évben a Don Bosco Katolikus Általános Iskola meg-
rendezte a Jótékonysági Estet a Klauzál Gábor Művelődési Házban. A 
befolyt összeget a Savio Alapítvány kapja, amivel a hátrányos helyzetű, 
sokgyermekes, illetve az anyagilag segítségre szoruló családokat segíti 
majd a következő évben. Ebben az esztendőben megtisztelt jelenlétével 
Hoffmann Tamás, a XI. kerület polgármestere, illetve a Savio Alapítvány 
újdonsült vezetője, Gaál Róbert, akinek a köszöntő soraival vette kezdetét 
az Est. 

Az első produkció a Sanctus volt. Az énekkar „angyalkái” szárnyak nélkül 
is angyalian énekeltek, hát még az általuk kísért táncosok… Leírhatatlan 
élmény volt, főleg így kezdésnek. A Mindenható bizonyára elégedett volt 
velük. J Utána szeretett iskolánk 3. osztályos néptánccsoportjában gyö-
nyörködhettünk. Majd két - Engler Boglárka, és Nagy Alexandra(4.o.) 
által kiválóan előadott és Sármay Dorottya(6.a) gyönyörű zongorajátéká-
val kísért - Romhányi József mű között(Marhalevél,Interjú a farkassal-
betanító: Anikó néni.) Kis Virág, Kovács Eszter, Perendi Laura, és Bayer 
Zsuzsanna show táncát, illetve Bayer Zsuzsanna, Kis Virág, Oszonics 
Bence, és Simon Krisztián junior formációs szólóját láthattuk. Ezután 
Barlay Zsuzsa néni és Csubik Ági néni 6. osztályos angol csoportja adta 
elő az Ewerywhere We Go-t, és a Ssss, Ssss The baby is sleeping!-et Jazz 
Chants címmel.Majd Vér Hajnalka Alapfokú Művészeti osztálya adott elő 
egy igen szép és bizonyára emlékezetes táncot a Karib-Tenger Kalózai 
zenéjére „Kincs, ami nincs” megnevezéssel. Ezt követően Bécsi Kati néni 
igen szépen és részletesen átdolgozott Lúdas Matyiját láthattuk, amelyet a 
már említett tanárnő osztálya(4.b) mutatott be. 15 

Sármay Dorka 6.a 

Dévényi Csenge 7.a 

Elkészítés: 
A durvára reszelt marcipánt, a felkockázott vajat, a lisztet, csipetnyi sót, cukrot gyor-

san összegyúrjuk. Folpackba csomagolva 30 perc-
re hűtőbe tesszük pihentetni. 
A pihentetés után vékonyra kinyújtjuk, majd for-
mára szaggatjuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe sora-
koztatjuk, 175 fokra előmelegített sütőben kb. 10-
12 perc alatt megsütjük. 
A porcukrot a tojásfehérjével kikeverjük, adago-
lunk bele citromlevet is. Akkor lesz jó, ha a keve-
rőkanalat kiemelve, már nem folyik le róla könnye-

dén. Kb. 1 evőkanálnyi fehér mázat nejlonzacskóba adagolunk, kis lyukat vágunk a 
sarkába, és a csizmák szárát ezzel festjük meg, díszítésképpen cukorgyönggyel meg-
szórjuk. 
A maradék fehér mázat kétfelé vesszük, és a felét pirosra, másik felét zöldre színez-
zük. A csizmákat ezekkel a színezett cukormázakkal, szintén nejlonzacskó segítségé-
vel megfestjük, majd hagyjuk megszáradni. 

 
Nutellás keksz 

Hozzávalók 6 főre 
100 g vaj, 125 ml barna cukor, 125 ml sima cukor, 250 ml nutella, 2 tojás, 1 tk 

vanília aroma, 500 ml liszt, 1 tk szódabikarbóna, csiper só, 1 ek kakaó 
Elkészítés 
Az egyik tálba összekeverjük a lisztet, sót, kakaót és a szódabikarbónát. 

A másik tálba pedig a vajat (szoba hőmérsékletű), cukrot, tojásokat, vanília-
aromát és a nutellát. 

A két tálat összekeverjük. 

Sütőpapírral kibélelt tepsibe fagyi szedő segítségével rákanalazzuk. Helyet 
hagyunk a kekszek között, hiszen sütés közben megnagyobbodnak. (Nem 
szükségszerű szétlapogatnunk őket.) 

sütési hőfok:  

190°C       
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Régi tanítványaink ajánlója: a Szent Margit Gimnázium 
 
Biztosan nagyon sokan ismeritek ezt az iskolát. A Don Boscóból szinte egyenes út 
vezet ide, akár a tanulmányok folytatásaként, akár BKV-val, hiszen csak 15 percre 
van innen a Villányi úton. Nagyon szép ez a gimnázium, sokak szerint olyan, mint 
egy palota. Immáron három éve vagyok a tanulója  és azóta sem bántam meg a dön-
tésemet. A tanárok kedvesek, segítőkészek és megértőek. A diákok pedig olyan kö-
zösséget alkotnak, ahol mindenki jól érzi magát. Délutánonként számos szakkör 
közül válogathatunk, amiken fejleszthetjük a képességeinket vagy egyszerűen csak 
azért megyünk, hogy jól érezzük magunkat. Ilyenek például a: röplabda, foci, kosár, 
rajzszakkör, SZÍNJÁTSZÓKÖR, step-aerobik, tenisz, kecsap (keresztény csapat), és 
a sokak kedvence a BOSZORKÁNYKONYHA. Azon kevés iskola közé tartozunk, 
akinek saját uszodája van. Az iskolában rengeteg egyéb program is van: kirándulá-
sok, lelki nap, sítábor, SULI BULIK és a MARGIT BÁL, ami iskolánk egyik legna-
gyobb rendezvénye. Minden évben sor kerül rá február környékén. Az itt töltött éve-
im alapján elmondhatom, hogy nem bántam meg a döntésemet. Csak ajánlani tu-
dom, remélem minél többen ide jelentkeztek! 
        Borsos Klaudia 
 
Idén kezdtem meg tanulmányaimat a Margitban. Azért választottam ezt az iskolát, 
mert 0. évfolyama nagyon jó és hasznos, hogy az angoltudásomat fejlesszem. :) Heti 
14 órában tanulom, 3 részre bontva. Van társalgás és íráskészség része is. Nagyon 
furcsa megszokni ezt a nagy változást a két iskola között, a tanárok teljesen más-
hogy fordulnak a gyerekekhez. Az első hetekben az újoncok még pánikolva keresik 
a termeket a 4 emeletes épületben, ám egy hónap elteltével már teljesen meg lehet 
szokni. A tanulók egyik legkedveltebb helye a büfé, ahol is kicsöngetés után már 
hatalmas sorban tornyosulnak melegszendvicsre vagy egyéb finomságra várva. Az 
iskola minden hónapban rendez bulit, ami szerintem elég színvonalas, és belépőnek 
mindig sütit és üditőt kérnek. 
Összességében elmondhatom, nagyon örülök, hogy ezt a gimnáziumot választottam, 
és örömmel ajánlom mindenkinek!  
        Glattfelder Melánia 

Receptek 
MIKULÁS CSIZMA 

Hozzávalók 4 főre, kb. 30 darabhoz 
 
A tésztához: 
10 dkg (süthető) marcipánmassza, 20 dkg vaj, 8 dkg kristálycukor, csipetnyi só, 25 
dkg finomliszt 
A színes cukormázhoz: 
1 tojásfehérje, kb. 20 dkg porcukor, 1 tk citromlé, piros és zöld ételszínezék, cukor-
gyöngyök 
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 A szünethez közelítve a Musical Stúdió egy egeres jelenetet adott elő, 
mely a Kánaán nevet viseli. Végül, de nem utolsó sorban az 1. felvonás 
utolsó műsorszámaként  a tanárok lepték meg a nagyérdeműt egy freneti-
kus produkcióval, a New York, New Yorkra táncoltak Hajni koreográfiája 
és jelenléte által. 
                                                                                                                                                                                                                                   
A második felvonást a Kriesch Erzsi néni által tanított 6.,7., és 8. osztály 
kezdte a What a Wonderful World-del, majd ugyanez a csapat folytatta az 
estet, közös éneklésre buzdítva a közönséget a  

Szeress című dallal. Ezt követően egy hip –hop és néhány páros rocky 
bemutatót tárt fel nekünk a színpad. Utána egy igényes szavalatot hallhat-
tunk Farkas Boglárka 3. c-s tanulótól. Majd ismételten a Musical Stúdió 
lépett fel, ezúttal a Polár Expressz karácsony elbűvölő meséjét varázsolták 
a szemünk elé. Az utánuk következőknek nem volt könnyű dolguk, de a 
Lévai testvérek (Lévai Attila: zongora, és Lévai Bálint: trombita) Sági 
Tamás tetonkürtjével, valamint a You Raised Me Up –pal úgy gondolom, 
mindenkit elvarázsoltak. A csodálatos estet a Babszem Garabonciás nép-
táncok zárták. A hosszan tartó vastaps teljes joggal kijárt nekik, színvona-
las produkciójuk feltette a koronát az Estre.                                                                                
E mögött az este mögött rengeteg munka és gyakorlás van, így hát nyu-
godtan csodáljuk és dicsőítsük ezt a jobbnál jobb műsorszámokkal felsze-
relkezett délutánt. Lehetséges, hogy, mint részvevő és bennfentes kissé 
elfogult vagyok, de úgy gondolom, hogy az eddigi legjobb Jótékonysági 
estünk volt, csodálatos, változatos, és egyszerűen elképesztő vagy épp 
meglepően jó műsorral. 

Perez-Lopez Anna Victoria 6.a osztályos tanuló 

 
KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS (Mit szeretnél karácsonyra ?) 

Felsôs  
1.helyen: a telefon végzett 27 szavazattal 
2.helyen: valamilyen játék/játékkonzol 16 szavazattal 
3.helyen:édesség, pénz, focis kártyák 3 szavazattal 
Többire 1-2 szavazatok jöttek!! 

Alsós: 

1.helyen: a Lego végzett 6 szavazattal  
2. helyen: A focis kártya végzett 5 szavazattal  
3. helyen: a Kukabúvár végzett 4 szavazattal  
A kesztyű,sál és könyv kapott még 2-3 szavazatot 
 

Tóth Emese 4.c 

Szőke Botond 7.a 
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Kezdetét vette az Advent ! 

Kezdetét vette az Advent, elkezdődött a karácsonyra való felkészü-
lés. Az Advent Szent András napjához legközelebb eső vasárnapon 
kezdődik, és 4 hétig tart. Vallási színe a lila (általában a mély lila, 
mert a vöröses lila a nagyböjthöz kapcsolódik). 
Ebben a négy hetes periódusban nagy karácsonyi előkészületek 
szoktak folyni. Már a neve is erre a várakozásra utal, a latin 
"Adventus", ami azt jelenti "jön". A katolikus vallás szerint Advent 
idején a híveknek fel kell méltón készülniük az Úr születésnapjára, 
és lelküket meg kell tisztítaniuk a szentáldozás által. 
Korábban szokás volt az adventi időszakban böjtöt tartani. Az ad-
venti böjti idő alatt tiltották a zajos mulatságokat és az ünnepélyes 
házasságkötéseket, de az utóbbit az 1661. évi nagyszombati zsinat 
püspöki engedélytől tette függővé. A böjtölés hagyománya a 20. 
század közepén tűnt el.  
 
Az adventi koszorú 
Az adventi koszorú hagyománya a pogány időkre nyúlik vissza, amikor is a 
szalmából, fűzfavesszőből vagy zöld fenyőágakból font "szent " koszorúk-
kal a gonosz szellemek elől védelmezték a házat.  
A középkorból származik a mai adventi koszorú hagyománya, mely lelki 
felkészülés a karácsonyra. Végtére is Krisztus "a fény, aki a világra jött, 
hogy eloszlassa a bűnt és szeretetet és igazságot sugározzon". Ezt szim-
bolizálják az adventi gyertyák. Úgy a katolikusok, mint az evangélikusok 
már az 1600-as évektől hivatalosan is gyakorolják az adventi  koszorú 
használatát. 
A koszorú általában különböző örökzöldekből készül, jelezvén az élet foly-
tonosságát és a halhatatlanságot. A különböző örökzöldek külön-külön is 
más jelentéssel bírnak: 
- a babér a szenvedés és üldöztetés feletti győzelmet jelképezi, 
- a fenyő, tiszafa a halhatatlanság szimbólumai, 
- a cédrus erőt és gyógyulást jelent. 
 
A koszorú szúrós levelei a töviskoszorúra emlékeztetnek, míg a kör alakú 
koszorú a lélek halhatatlanságát és az örök Krisztust szimbolizálja. A ko-
szorút díszítő fenyőtobozok, dió, makkok az életre utalnak és a feltámadás-
ra. A 3 lila színű gyertya az ima, bűnbánat és készülődés színe. A harma-
dik vasárnap rózsaszín gyertya kerül meggyújtásra, amikor a készülődés 
és várakozás félúton átlépett. 
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Rómának nagy városában, 
a réges-régi időkben, 
pogány császárok korában, 
nagy keresztényüldözésben. 
 
Nagy keresztényüldözésben, 
mikor pogány keresztényt ölt, 
titkos helyen,föld mélyében, 
egy kis csoport szentmisét tölt. 
 
Szentmise a föld mélyében, 
mely igaz áhítattal folyt, 
sok vértanú élt még itt lenn, 
minden vád ellenük koholt. 
 
Minden vád ellenük koholt, 
sok keresztényt már elfogtak, 
börtönben keresztény sok volt, 
de ostyát nekik is adtak. 
 
Az ostya melyben Isten lakik, 
már mindenhova eljutott, 
börtönben is adtak nekik, 
ki Róma kezére jutott. 
 
Szentmise után kérdezik, 
ki viszi az ostyát oda, 
Tarzícius jelentkezik, 
én viszem,én viszem,mondta. 
 
Tarzícius lelkes hívő, 
fiatal és bátor, erős, 
ministránsok között első, 
szerénylelkű, mindig derűs ő. 
 
Viszi is már a szentséget, 
a fogoly keresztényeknek, 
viszi már az erősséget, 
a vértanú jelölteknek. 
 
A titkot szívéhez rejti, 
hogy ne lássák az utcában, 
itt szinte senki sem sejti, 
mit vihet a ruhájában. 

Az utca rideg, mogorva, 
kopár falak égbe nyúlnak, 
az utcakő kemény durva, 
valakik rajt befordulnak. 
 
Valakik rajt befordulnak, 
suhancok, utcagyerekek, 
Tarzíciusra rohannak, 
s lépteik már gyorsulnak. 
 
De Tarzícius sem rest, 
lépteit megszaporázza, 
sok suhanc gúnyos arcot fest, 
Tarzíciust meggyalázza. 
 
Tarzíciust meggyalázzák, 
hogy megtudják mi titkot visz, 
ütik,verik, megrugdossák, 
Tarzícius Istenben hisz. 
 
Biztos keresztény titkot visz, 
vegyük el és verjük meg őt! 
Mi  jó abban, miben ő hisz? 
IIy hazugságnak bedőlt? 
 
Nem árulja el a titkát, 
nem engedi meggyalázni, 
ám rugásokban nincsen gát, 
ő ebbe fog belehalni. 
 
Ő ebbe fog belehalni, 
rugásokba, ütésekbe, 
nem tudták titkát elvenni, 
hívő lelke nem engedte. 
 
Tarzícius vértanú lett, 
ő a sárban fekszik némán, 
nem tünt el még mit elrejtett, 
de halva fekszik az utcán. 
 
A pogányok arrébb álltak, 
kis vértanú mennyben van már, 
a börtönben reá vártak. 
Hol a küldött? Mindenki vár. 

De utca csendjét felverik, 
keresztény pap és társai, 
s a holtat észreveszik, 
társuk ki merte bántani? 
 
Tarzícius a halott, 
veszik észre ők ijedten, 
védekezni ő nem tudott, 
pogány támadók ellen. 
 
Eltemetik tisztességgel, 
katakomba sírboltjában, 
ott volt ő még a szentséggel, 
elrejtve a ruhájában. 
 
Ki viszi el a börtönbe, 
e szent Eucharisztiát? 
pap veszi át a kezébe, 
s siratja ministránsát 
 
Mikor temetésnek vége, 
elindul a börtön felé, 
viszi a raboknak végre, 
odaér a kapu elé. 
 
Viszi a raboknak végre, 
a szent Átváltoztatottat, 
rab szájában Isten étke, 
mind siratja a halottat. 
 
Együtt érző szív van mindben, 
és tudják, hogy vértanú lett, 
Tarzícius hitt Istenben, 
s erről tanúságot tett. 
 
Tarzícius vértanú lett, 
ennek koronáját kapta, 
életében legnagyobb tett, 
Istenért életét adta. 

Ajtay Mihály 7.b 

A kis Tarzícius  
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Könnyű kvíz 
Hány Oscar-díjat nyert Walt Disney ? 
A, 26 B, 16 C, 6  
Hány kívánsága lehet egy embernek  Dzsinitől? (Alddin) 

K: 2 G:3 L:4 
Mi Esmeralda a Notre Dame-i toronyőr című mesében?  

R: cigánylány Z: apáca T: királylány 
Milyen állatok játszanak a Tom és Jerryben?  

I: cica + egér A: kutya + cica E: cica + madár 
Hányan vannak a macskakölykök a Macskarisztokraták című mesében?  

T: 5 M: 2 N:3 
Melyik törpe nem tud beszélni a Hófehérkében? 

B: Morgó C: Kuka  V: Tudor 
Meddig tart a varázslat Hamupipőkén (hány óráig)? 

D: tízig  S: éjfélig K: egyig 
 

Nehezebb kvíz 

Ki a Forest Gump című film főszereplője? 
C, Tom Cruise E, Mel Gibson I, Nicolas Cage A, Tom Hanks 
 
Meghal Sherlock Homes  a Sherlock Homes 2. -  Árnyjáték című film végén? 
K, Igen G, Nem L, Nem lehet tudni M, Feltámad a végén 
 
Ki írta a Star Wars –filmek zenéjét? 
F, Horward Shore R, John Williams L, Alan Silvestri A, Bernard Herrmann 
 
Ki volt Pinocchió apja? 
I, Geppetto Á, Figaro T, Alexander S, John 
 
A Hófehér és a Vadász című film végén kivel jön össze Kristen Steward? 
D, A Vadásszal Z, William herceggel É, Az egyik törpével N, Senkivel 
 
Hol játszódik a Reszkessetek betörők! 2. című film? 
C, New Yorkban A, Los Angelesben Ő, Canadában P, Floridában 
 
A Télapu című filmben hogy tud leginkább ,,meghalni” egy Mikulás? 
B, Nem eszik édességet S, Leesik a háztetőről K, Túl öreg lesz N, Ha meglátja egy 
ember 

A megfejtéseket küldjétek el Ákos bácsinak január 11-ig finom nyeremé-
nyek reményében. 

Klicsu Dorottya, Lendvai Flóra ex boscósok 
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Karácsony 
A mai értelemben vett, keresztény kará-

csonyról a IV. század óta emlékezünk 
meg. December 25-e Jézus születésnapja, 

az előző este karácsony böjtje vagy Szent-

este, 26-a pedig az ünnep második napja. 

Karácsony napjával egy újabb ünnepi sza-
kasz veszi kezdetét, a karácsonyi tizenket-

ted, mely 12 napig, január 6-ig, vízkereszt 

napjáig tart. Ez a nap egyben a vizek meg-

szentelésének és Jézus megkeresztelésé-

nek ünnepe is. Vannak országok (pl.: Spa-
nyolország), ahol e napot a háromkirályok napjának nevezik, és 

nagyobb ünnep, mint maga a karácsony. 

Wendler Viktor 7.b 

A nagy nap 
 

Mind a hárman (Míg László, Győrik Balázs és én), a felavatott ministrán-

sok több mint egy éve szolgálunk az oltár körül. Lelkesen teljesítünk szol-

gálatot a templomban, legyen az oltárszolgálat vagy olvasás. Felavatáshoz 

alapkövetelmény, hogy a ministrálás alapfokát teljesen magunkénak tud-

juk. Ehhez elengedhetetlen volt, hogy csütörtökönként este részt vegyünk 

a ministráns-foglalkozásokon, ahol Attila atya segít tökéletesen kivitelezni 

templomszolgálati botlások nélkül egy szentmisét. Az ünnepélyes felszen-

telés végül november 11-én történt meg nagy örö-

münkre. 

Bojtos Antal 7.a 
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Filmajánló, könyvajánló 
Alsós 

Film: Charlie és a csokigyár 
Willy Wonka gyárában évtizedek óta nem járt senki rajta és az 
umpalumpákon kívül. Azonban most az 5 aranybiléta 5 szeren-
csés megtalálója betekintést nyer Wonka ,,cukormázas”világába. 
Az első 4 jegyet Agustus, Veruca, Violet és Mark találja meg. 
Charlie pénzt talál a hóban, majd vesz egy Wonka tejszínpompás 
mártott mokkát, amiben az ötödik biléta van…. A történet közben 
az umpalumpák sok izgalmas dallal ízesítik a filmet. 

Könyv. A két Lotti 
Mit szólnál hozzá, ha egy nyári táborban kiderülne, hogy 
van egy ikertestvéred? Biztos vagyok benne, hogy nem cse-
rélnél vele szerepet. Ellenben Luise és Lotte ezt teszik annak 
érdekében, hogy a szüleiket kibékítsék: „Amit a szülő el-
ront, gyerek kijavítja.” Olvassátok el ezt a könyvet és meg-
tudjátok sikerül-e nekik! 

 
Felsős 

Film: Alkonyat, Napfogyatkozás 
A trilógia harmadik részében folytatódik Bella és Edward történe-
te. Ebben a filmben Alice ismét bulit szervez (most az érettségi 
miatt), Jacob szerelmet vall Bellának, Edward pedig megkéri a 
lány kezét. Vajon kit választ Bella? Ezen kívül kiderül, hogy Bel-
la vámpír lesz-e? Valamint legyőzik-e együttes erővel az 
„újszülötteket” és Viktóriát? Megtudjuk azt is, hogy mit szól a 
fegyverszünethez a Volturi és mit gondol arról, hogy Bella még 
nem vámpír? 

Könyv: Szent Johanna Gimi 5., Remény 
Reni és Cortez menthetetlenül összevesznek (látszólag). Ám azon 
a bizonyos December 20-án minden megváltozik, hála a 
Corteznek írt levélnek, amit Virág véletlenül az ajándékba dobott. 

Miutén Cortez elolvassa a 18 oldalas szerelmi vallomást, 
megkérdezi: Melyik szeptember 8?.....Majd miután Reni 
válaszol, hosszasan megcsókolja….. 

Szabó Georgina 7.a 
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Jokes and Riddles in English 
 
BIBLE = Basic Instructions Before Leaving Earth 
 
Q. Why didn't Noah* go fishing? 
A. He only had two worms! 
*Noah=Noé 
 
What did the policeman have in his sandwich?  
Traffic jam! 
 
What do you call fish with no eyes*? 
Fsh! 
*no letter ‘I’ 
 
What did the zero say to the eight? 
"Oh, I like your belt!" 
 
What has four eyes* but can't see?  
The Mississippi!  
*letter ‘I’ 
 
What has a face and two hands* but no legs and a body? 
A clock. *face=óralap, hands= mutatók 
 
Why did the boy stare at the orange juice container for 3 hours? 
Because it said concentrate*! 
*concentrate=1 koncentrál 2 koncentrátum/sűrítmény 
 
Teacher: If 1+1=2 and 2+2=4, what is 4+4? 
Pupil: That's not fair! You answered the easy ones and left me with the 
hard one! 
 
Q. Why do ducks have web feet*? 
A. To stomp out** forest fires! 
Q. Why do Elephants have big feet? 
A. To stomp our flaming*** ducks!  
*úszóhártyás lábak **eltapos  ***lángoló 

Aradi Laci bácsi 
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Here are three new riddles 
1 

The Galaxy Detective was on a case. A spaceship was stolen. Her partner, 
Galaxy Junior Detective Brightstar gave her a piece of paper. This was the 
location of the spaceship! This is what the message was: Juice, Umbrella, 
Potato, Ice, Tomato, Elephant, Rice.  
Where is the spaceship? 

2 
Sherlock, a detective who was almost solving an international smuggling 
team, has suddenly disappears. While searching for his location, you find a 
note: 

710 57735 34 5508 51 7718 
Currently there are 3 suspects: Bill, John, and Todd. Can you break the 
detective's code and find the criminal's name? You have to read the code unusu-
ally. 

3 
One snowy night, Sherlock Holmes was in his house sitting by a fire. Sud-
denly a snowball came through his window breaking it. 
Holmes got up and looked out the window just in time to see three 
neighborhood kids who were brothers run around a corner. Their names 
were John Crimson, Mark Crimson and Paul Crimson. 
The next day Holmes got a note on his door that says:  ? Crimson. He broke 
your window. 

 
Which of the three Crimson brothers should Sherlock Holmes question* 
about the incident? * to question=kihallgat 

A megfejtéseket küldjétek el Laci  bácsinak január 11-ig finom nyeremé-
nyek reményében. 
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 A csodálatos Messi! 
Lionel Andrés Messi 2012-ben 86 gólt lőtt, ezzel megdön-
tötte a német Gerd Müller 1972-es rekordját. A gólok közül 
12-t az argentin válogatott mezében szerezte, 74-et a Bar-
celona játékosaként. 
Eddig csaknem annyi gólt lőtt a 2012-2013-as szezonban 
december elejéig, mint az olasz Serie A csapatai, azaz 15 
mérkőzés alatt 23-at. (A 2. Inter 29-et, a 4. Lazio 24-et, de a 9. helyezettől 
kezdve mindenkinél többet lőtt egymaga.)  Ezzel ő a spanyol bajnokság 
legeredményesebb játékosa. Ennyi góllal már 14 alkalommal gólkirály lett 
volna a Primera Divisiónban. 
 

Szép volt Videoton! 
A Videoton FC az egyetlen magyar focicsapat, amely december elején 
még versenyben volt a nemzetközi porondon, mégpedig az Európa Ligá-
ban. A magyar bajnokságban a negyedik helyen találhatóak éppen. Az EL-
ben a legjobb 64 között harcolt a G csoportban, ahol ellenfelei a portugál 
Sporting CP, a belga K.R.C Genk és a svájci FC Basel voltak. A végered-
mény a következő lett: 
 

G csoport 
  csapat  M GY D V R-K GK P 
1.  K.R.C. Genk  6 3 3 0 9-4   5 12 
2.  FC Basel 6 2 3 1 7-4   3   9 
3.  Videoton FC 6 2 0 4 6-8 -2   6 
4.  Sporting CP 6 1 2 3 4-10 -6   5 
A csapat edzője a portugál Paulo Sousa, aki világ szinten is megállná a 
helyét. Ő is nagy szerepet játszik abban, hogy a csapat idáig jutott. Ha 
december 7-én győztek volna Lisszabonban és a Genk pedig hazai pályán 
legyőzte volna a Baselt, akkor tovább is juthattak volna a legjobb 32 közé. 
Sajnos a Vidi 2-1-re kikapott az óriási eső miatt egy nappal elhalasztott 
mérkőzésen, míg a vetélytársak 0-0-ás döntetlent játszottak. 
Jövőre reméljük, még tovább jutnak a magyar csapatok! 

 

Szili Domonkos 4.d 
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Answers for the riddles in the September edition: 
1 A cowboy rides into a town on Friday. He stays 3 days then leaves on 
Friday. How did he do it?  Answer: His horse's name was Friday. 
 
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? Answer:  
Everyone on the boat was married. Single=not married. Not a single per-
son = egyetlen egy sem. 
 
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? Answer: One (only me), I just saw 
them on my way. 
 
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? Answer: He was walking, not driving. 
 
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? Answer: She had a modeling 
audition. So, they took her head shots (azaz lefényképezték). 
 
 
 

Nap tér most nyugovójára, 
mélyvörös árban úszik a táj, 

felhő takaróját húzza magára, 
feketedik már a messzi határ. 

 
Friss szellő kél e távoli tájból, 
rónának csendjét az veri föl, 

és újra csend lesz a halk suhogásból, 
s most megmerevedve múl az idő. 

 
Nap még sugarait ki-ki vetette, 

de takará már a méla vidék, 
égbolt hullatá könnyeit érte, 

sok könnye gyűlik, és megmaradék. 

Napnyugtakor 

Ajtay Mihály 7.b 9 

Keresztrejtvény 

1.December 25-én lesz 

2.Adventi jelkép 

3.Tanórák között 15 perc 

4.A bűnbánat színe 

5.November 30-án volt 

6.Jelentése: várakozás 

7.Ennyi gyertya van az adventi jelképen 

8.Az öröm színe 

Szabó Georgina 7.a 

A megfejtéseket küldjétek el Ákos bácsinak január 11-ig finom nyeremé-
nyek reményében. 


