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A húsvét 

A húsvét a legnagyobb ünnepe a katolikus egyháznak, amikor Jézus feltá-
madását ünnepeljük. Ezt előzi meg a negyven napos nagyböjt. Ezt a XI. 
századig nagyon szigorúan vették, a böjti napokon nem ettek húst, tejter-
méket és tojást, valamint péntekenként csak hét búzaszemet. Volt, aki úgy 
böjtölt, hogy egész nagyböjtben csak naponta egyszer evett, azt is naple-
mente után. Mára már enyhítettek ezen, csak Hamvazószerdán és Nagy-
pénteken kell a 18 és 60 év közötti katolikusoknak betartani azt a szabályt, 
hogy kizárólag napi háromszor esznek és egyszer laknak jól. Az Egyház 
ugyancsak kéri a 14 év feletti tagjaitól, hogy ezeken a napokon, valamint 
péntekenként tartózkodjanak a hústól. A Nagyböjt liturgikus színe a lila, 
ami a bűnbánat színének számít a XIII. századtól. Ezek után jön a Szent 
Három Nap, Nagycsütörtök, amikor az utolsó vacsora emlékét elevenítjük 
fel, Nagypéntek, amikor Krisztus szenvedéséről emlékezünk meg, és végül 
Nagyszombat, amikor Urunk feltámadását ünnepeljük. Ezután jön a hús-
véti hét, a fehér hét, más szóval. Szép szokásaink kötődnek ehhez az ün-
nephez, úgy, mint a tojásfestés, vagy a fiúk kedvenc, legális lány-
gyötörése, a locsolkodás, amit szép verssel szoktak köríteni, hogy ne hara-
gudjanak rájuk… annyira. Cserébe pedig általában festett tojást szoktak 
adni, de van, ahol a jutalom csokoládé esetleg, vagy pénz. Húsvét vasár-
nap pedig a templomokba jól megpakolt kosarakkal szoktak járni a hívők, 
hogy miért? Mert ilyenkor a papok a mise keretében megszentelik az ételt, 
amit a hívők visznek, általában kenyeret, főtt tojást és sonkát, hogy otthon 
az Oltáriszentségen kívül is magukhoz vehessenek megszentelt táplálékot. 

 

Bojtos Antal 8.a 



3 

 

Itt van a húsvét 
         
 Itt van végre, 
 Eljött az ünnep erre az évre! 
Mindenki várta már, 
A kis nyulacskát! 

Jézust, gonosz zsidókat, 
És a rossz katonákat! 
De Krisztus feltámadt, 
Bűnt eltörli az áldozat! 

A megtisztulásra volt idő, 
Negyven nap elegendő! 
Nagyszombaton, az utolsó vacsorán 
Lehetett enni hisz volt hidegtál! 
De hamar el is ment az ünnep, 
Még egy emlék kis szívünkben! 

           

Nobilis Domonkos 6.b 

Idén is megrendezésre kerül a BOSCOKUPA. Szeretettel várjuk az osztá-
lyok jelentkezését, a további információkért érdeklődjetek Márkus Ákos 
bácsinál. 

Bosco Kupa 
Itt van a Bosco kupa,  
Ahol lövik a labdákat a kapuba. 
Osztályok közötti harcok, 
Ott gyakran nagyok a kudarcok. 

Sírások, éljenzések, 
Töltik ki az egész teret!  
Hatalmas luftok, óriási esések, 
Nevetéssel töltik a közönséget! 

A győztes csakis egyetlen egy lehet,  
Felsőben és alsóban együttesen.  
Felsőben a meccs nehezebb, 
Megcsűrik a labdákat rendesen!  

Nobilis Domonkos 6.b 
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Fehér filc nyúl rózsaszín fülekkel 
 

Aranyos kis nyuszkók filc anyagból megvarrva.              Ké-
szítheted nagyobbra, vagy kisebbre. Lehet belőle ujjbáb, vagy 
kitömve akár dekoráció is. Csupán rajtad áll :) Véleményem 
szerint egy-két nagyobb, azaz legalább 15-20 cm-es nyuszkó a 
Húsvéti ablakban kedves és  mutatós dekoráció lehet. Készí-
tet tem Nektek egy sablont is ,  hogy még                               
könnyebben el tudjátok készíteni ezt a szépséges kis  Húsvéti 
kézműves alkotást. 
 
1. Vágd körbe a mintát és használd sablonként a                                       
fehér filc anyagodon. 
2. Nyulanként vágj plusz 2 fület 
rózsaszín anyagból. 
3. Ha elkészültek a filc alapok, 
akkor helyezd                                             
a színes fülecskéket a fehér nyu-
szi fülek belső felére, majd il-
lessz egymásra két formát és 
már varrhatod is körbe az egé-
szet, kihagyva az alját. 
4. Filctollal rajzolj fel szemeket 
(készítheted apró, fekete                           
gyöngyből is, hogy   még 
szebb legyen). 
5. A rózsaszín filcből pedig vágj 
ki két apró pöttyöt és ezt                                    
ragaszd fel az  orrának 
(mindkét oldalra egyet). 
6. Varrd fel a pompon farkakat is. 
7. Ezután megtöltheted maradék filc anyaggal, zsebkendővel, 
szivaccsal, stb…  

 Kovács Lili 4.b 
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Filmajánló, Könyvajánló 
Film:Jéghercegnő: Véleményem szerint ez egy nagyon 
jó Disney FILM. Nem mese. Egy fiatal lányról szól, aki 
egy fizika lecke miatt kezdi el tanulmányozni a műkor-
csolyásokat, de nagyon megtetszik neki ez a sport és 
kiderül, hogy még tehetséges is benne. Végre menő lesz 
a suliban és még a szerelem is rá talál. Ennél tökélete-
sebb már nem lehet. Ekkor kell döntenie a jövőjéről… 
Valyon hogy folytatódik a lány karrierje? A Harward 
fizika szakán, vagy az olimpián? 

Könyv:Leiner Laura- Bábel: Ebben a könyvben egy 
fesztivált ír le az író, amin egy baráti társaság vesz részt 
(Zsófi, Napsi, Abdul, Hipó és Szasza). Végigkövethetjük 
a napjaikat a 0. naptól a hazautazásig. Sok kalandon 
mennek keresztül és sok bonyodalmat oldanak meg. Va-
jon ki az a Kolos, kibe szerelmes Zsófi és mi lesz az 
RHCP koncerttel? A válaszok a könyvben vannak. Te is 
ott érzed magad köztük, ha olvasod.És most a végére egy 
közhely: Én likeolom. 

Viccek 

Szőke Botond 8.a 

 
Szőke nő beszélget a barátnőjével: 
- Olyan boldog vagyok a 3 gyere-
kemmel! - mondja a szőke. 
- Nem akarsz még egyet? - kérdezi a 
másik. 
- Nem, mert azt olvastam, hogy a 
világon minden 4. gyerek kínai! 

- Mi az? Szőke nő hajában egy barna 
tincs? 
- ??? 
- A remény. 

Mórickát festeni küldi az apukája: 
- Fiam, itt van az ecset és a festék, 
fesd újra az ablakokat. 
20 perc múlva jön is vissza Móricka: 
Apu, a kereteket is lefessem? 

 
Két rendőr sétál a Dunaparton. 
Egyszer csak hallják, hogy valaki 
kiabál: 
- Help! Help! 
- Ez mit jelent? - kérezi az egyik. 
- Ez angolul azt jelenti, hogy 
segítség. 
- Jobban tette volna, ha úszni tanul 
meg, és nem angolul! 

- Miért teszi az informatikus a meg-
maradt kaját a mélyhűtő helyett a 
számítógép alá? 
- ??? 
- Mert Windows alatt minden 
lefagy! 

Szabó Georgina 8.a 
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Dévényi Csenge 7.a 

Sármay Dorottya 7.a 

Pudingos keksz 
Hozzávalók / 4 adag 

ο 25 dkg puha margarin 

ο 10 dkg porcukor 

ο 1 cs vaníliás cukor 

ο 25 dkg liszt 

ο 10 dkg pudingpor 

 

Elkészítés 

1. Összedolgozzuk az alapanyagokat. 

2. Golyókat formázunk  

3. A tepsire rakjuk, és 200 fokon pár 

perc alatt megsütjük. 

Bounty kocka 

Hozzávalók / 2 adag 
 A csokis alaphoz: 
� 150 g apró szemű zabpehely 
� 50 g csokis protein 
� 2 evőkanál natúr kakaópor 
� 1 tojás + 2 fehérje 
� Fél teáskanál  szódabikarbóna 
� Édesítő 
� 2 dl víz vagy tej 
A kókuszkrémhez: 
� 80 g kókuszreszelék 
� 250 g túró (ha nincs, natúr joghurttal 
helyettesíthetjük) 
� kis tej (amennyivel össze tud-
juk kavarni a kókuszos-kulimászt!) 
� Édesítő 
� vanília aroma, vanília rúd 

Elkészítés 
Keverjük el a száraz hozzáva-
lókat, utána a tojás, végül a 
víz.(annyit adjunk hozzá, hogy 
egy szép, de sűrű masszát kap-
junk végeredményül.) 
Sütőpapírral kibélelt tepsibe 
töltsük bele a kakaós massza 
felét, kanalazzuk rá a kókusz-
krémet, majd ismét a kakaós 
masszát. Végül tegyük be a 
sütőbe. 
Előmelegítve, 170 fokon süs-
sük meg, kb. fél óra. Hagyjuk 
a formában kihűlni! 
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Music FM TOP 10 

Magyar Klip TOP 
10 

EU TOP 10 
 

1. Bastille - Of the 
Night* 

Clean Bandit ft. Jess 
Glynne – Rather Be 

Pharrell Williams 
– Happy 

 

2. Kállay-Saunders 
András - Running 

Klangkarussell - 
Sonnentanz 

Clean Bandit ft. 
Jess Glynne – 
Rather Be 

 

3. Bakermat - Vandaag Pitbull – Timber ft. 
Kesha 

Katy Perry – 
Dark Horse 

 

4. Daughter - Get Lucky 
(Pretty Pink) 

Calvin Harris & 
Alesso – Under 
Control 

Shakira ft. 
Rihanna – Can’t 
Remember 

 

5. Kinglande - Jubel Lorde - Team Coldplay - Magic  

6. Király Viktor ft. 
DMC – Running Out 
of Time 

Martin Garrix - 
Animals 

Avicii – Hey 
Brother 

 

7. David Guetta ft. 
Skylar Grey – Shot 
Me Down 

Zedd – Stay The 
Night ft. Hayley 
Williams 

Pitbull – Timber 
ft. Kesha 

 

8. Pharrell Williams – 
Happy 

Király Viktor ft. 
DMC – Running 
Out of Time 

Kinglande - Jubel  

9. Clean Bandit ft. Jess 
Glynne – Rather Be 

One Republic – If I 
Lose Myself 

Avicii – Addicted 
To You 

 

10. Faul & Wad Ad vs. 
Pnau - Changes 

Enrique Iglesias – 
I’m a Freak ft. Pit-
bull 

Imagine Dragons 
- Demons 

 

 

Dudás-Kass Zsombor 6.b 

POP TOP 10 
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Ki a kedvenc olimpikonod? 
Felsősök 

 
1. Gyurta Dániel: 16 szavazat 
2. Hosszú Katinka, Kozák Danuta: 11 szavazat 
3. Kökény Roland, Dombi Rudolf: 8 szavazat 
4. Pars Krisztián: 7 szavazat 

    5. Kozák Danuta: 6 szavazat 
 
 

 
 
 

 
 
    1. Gyurta Dániel: 7 szavazat 
    2. Hosszú Katinka: 6 szavazat 
    3. Egerszegi Krisztina: 5 szavazat 
    4. Kovács Katalin: 3 szavazat 
    5. Pars Krisztián: 2 szavazat 
    5. Bóta Kinga: 2 szavazat 
    5. Szilágyi Áron: 2 szavazat 

 
 
   
   

Tóth Emese 5.a 

Gyurta Dániel 

Közvélemény-kutatás 

Alsósok 

Csobán Zsófi 4.b 
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Deutschland-Quiz 
Die deutsche Flagge ist ………………… . 

 e)schwarz-gold-rot      f) schwarz-rot-gold      g) rot-schwarz-gold 

Deutschland besteht aus ……………….. Bundesländern. 

a) 16      b) 12      c) 26 

Deutschland grenzt an ……………….. Länder. 

p) 2      r) 5      s) 9 

Die beste Note in Deutschland ist die ……………….. . 

 t) 1      u) 5      v) 6    

Die Mosel ist...................... 

e) ein Fluss      f) eine Stadt      g) ein See 

Holstein Kiel ist ………………… . 

 l)  ein deutsches Bier      m) eine Stadt      n) ein deutscher Fuβ-

ballverein 

An welche See grenzt Deutschland nicht? ……………….. . 

 v) An die Nordsee      w) An die Ostsee      z) An die Südsee 

Die Zugspitze ist ………………… in Deutschland. 

d) die gröβte Stadt    e)  der höchste Berg      f) das kleinste Bun-

desland 

Das Bundeswappen zeigt ………………… . 

 i) einen Adler      j) einen Drachen      k) einen Löwen 

Den Bodensee nennt man ………………… . 

q) Schwarzes Meer      s) Mittelmeer      t) Schwäbisches Meer 

Die Lösung: Die 40-tägige Vorbereitungszeit der Kirche auf Ostern ist die  

Tünde néni 
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Filmkvíz  
Könnyű 

 
Hogy hívják a Shrek című animációs filmben a hercegnőt, akit megment 
Shrek és szamár? 
 
S Hófehérke    Ő Csipkerózsika 
R Fióna     É Hamupipőke 
 
A Verdák című animációs filmben hányadik lett Villám McQueen a Sze-
lepkupa döntőjén? 
 
D 1.     É 2. 
Z 20.     C utolsó 

Az Oroszlány király című animációs filmben ki Timon legjobb barátja? 
 
M Pumbaa    F Zordon 
A Sarabi     G Simba 

Az Így neveld a sárkányodat című animációs filmben milyen színű Éjfúria, 
Hablaty sárkánya? 
 
I zöld     P fehér 
K sárga     R fekete 

Milyen állat Sid a Jégkorszak című filmben? 
 
A mamut     F elefánt 
O lajhár     J tigris 

Hol játszódik a Lilo és Stitch című rajzfilm? 
 
M Hawaii    R Görögország 
E Franciaország    Q Németország 
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Filmkvíz  
Nehéz 

 
1. Melyik film kapott 8 Oscar-díj jelölést, amelyből csak 3-at vitt el?  
 T: Túl a barátságon  K: Míg a jackpot el nem választ 
 G: Kill Bill 
 
2. Melyik színész nem kapott még Oscar-díjat?  

 A: Leonardo DiCaprio O: Cate Blanchett E: Meryl Streep 
 
3. Hány Oscar-díjat nyert el összesen a Gyűrűk Ura trilógia? 

 R:15  V:17 P: 19 
 
4. Melyik évben volt az első Oscar-gála?  

 O: 1932 A: 1929 É:1960 
 
5. Kinek a nevét rontotta el John Travolta az idei gálán?  

 Sz: Idina Menzel Zs: Lupita Nyong’o Ny: John Ridley 

Klicsu Dorottya, Lendvai Flóra (régi diákjaink) 
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Two jokes in English  
 
Chemistry Experiment 
A boy comes home after school. His granny asks him: 'Well, tell me 
Jimmy, in what activities have you been engaged today?' 
'Granny, you won't believe it! In chemistry class we've conducted 
experiments with explosives.' 
'Oh, and what are you doing tomorrow at school?' 
'At what school, granny? 
Student Pilot 
Cessna: 'Jones tower, Cessna 12345, student pilot, I am out of fuel.' 
Tower: 'Roger Cessna 12345, reduce airspeed to best glide!! Do you have 
the airfield in sight?!?!!' 
Cessna: 'Uh tower, I am on the south ramp; I just want to know where the 
fuel truck is.' 

Az unalomnak nincs határa! 
Itt Gerltzenen, hol a madár sem jár, 
Itt, hol a hegyekben látszik a hóhatár 
Itt vagyok én lázas, itt fonnyadok 
De sebaj, mert hamar meggyógyulok. 

A hőmérsékletem volt 37,4; 38.5 
A kántálásba könnyen blejövök 
Síelni jó, mert nagy a hó, és kedves a síoktató 
Engem csak úgy hív Bibó. 

Bibó lett a becenevem, 
És ezt nagyon szeretem. 

Varga Bibi 8.a 
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 Riddle for spring 

If you rearrange the letters you can get some spring flowers 

Aradi Laci bácsi 
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Versenyeredmények közelmúltból 
 

Rajzpályázat  Kalmár Georgina Roberta  5.a  1. helyezés 
Versmondó verseny Jákli Orsi            7.b  7. helyezés 
Prózamondó verseny Váradi Júlia            8.b  7. helyezés 
Helyesírás verseny Gazdag László           5.b  6. helyezés 
Mezei futóverseny  -fiúk:                        1.osztály 2. helyezés 
   -lányok:      3. helyezés 
   -fiúk:                       2. osztály  2. helyezés 
   -lányok:      4. helyezés 
   -lányok:                       3. osztály 4. helyezés 
   -fiúk:                        4. osztály 6. helyezés 
   -fiúk:                        5. osztály 5. helyezés 
   -lányok:      3. helyezés 
   -fiúk:                        6. osztály 6. helyezés 
   -lányok:      6. helyezés   
   -lányok:                      7. osztály 5. helyezés 
   -lányok:                      8.osztály 3. helyezés 
   -fiúk:       1. helyezés 
 
 
Csapat: Fancsovics Ádám (4. helyezés), Kummert Ádám, Sármay Dodó, 
Nógrádi Gergő, Maros Botond, Wendler Viktor, Stefler Gábor  
   
Egyházmegyei  Szabó Georgina  8.a  1. helyezés 
matekverseny  Tarpataki Nóra  8.b  2. helyezés 
Kerületi fizika  Tarpataki Nóra  8.b  1. helyezés 
verseny  Molnár Cecília  8.b  3. helyezés 
CSIVIT verseny -fiúk és lányok  1-2 osztály 1. helyezés 
Kerületi rajz  Molnár Cecília  8.b  3. helyezés 
verseny  Haszon Janka   5.b  3. helyezés 
Bp-i városismereti  Király Zsolt és Dániel 2.b, 4.b 2. helyezés 
verseny 

Vermessy Adrienn 6.b 
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A megfejtéseket küldjétek el Ákos bácsinak április 25-ig finom nyeremé-
nyek reményében. 
Deutschland-Quiz: 
Könnyű Filmkvíz: 
Nehéz Filmkvíz: 
Riddles for spring:  
Keresztrejtvény:  
 

                                                                                                                         

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

1. Szigorú vallási elveket valló zsidó . 
2. Isteni személy, leszállt a tanítványokra . 
3. Jézus bal és jobb oldalán haltak meg. 
4. Ezt szoktuk járni 14 állomásban. 
5. Nagycsütörtöki szertartás része, eredetileg Jézushoz köthető. 
6. Ezt tette velünk Jézus a kereszten. 
7. Ezen a hegyen halt meg Jézus. 
8. Ezt nyújtotta Veronika Jézusnak. 
9. Júdás ezt követte el Jézus ellen. 
10. Itt böjtölt Jézus. 

Kátai-Pál Benedek 5.a 

Keresztrejtvény 
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„Márciusi ifjak” 


