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Interjú a Don Bosco-díjas Annamária nénivel  
 

Meglepődött, amikor bejelentették, hogy Ön nyerte meg a dí-

jat? 

Igen, nagyon meglepődtem, nem számítottam rá. 
Hogyan fogadta az osztálya?  

A gyerekek nagyon örültek neki. Olyan szülők és gyerekek is 
gratuláltak, akiket nem is tanítottam. 

Volt-e kedvenc tanítványa?  
Minden osztályomat szerettem. Minden gyereket más-más 

okok miatt lehet kedvelni, még a legcsintalanabbat is. 
Tudja, hogy ki írta a tréfás emlékezést? 

Ezeket a kedves vicces gondolatokat, biztosan az igazgató néni 
írta, természetesen kedves emlékként őrzöm. 

Mióta tanít az iskolában?  

Már 22 éve tanítok itt az iskolában és Klári nagyon jól titkolta, 
hogy mire készül. 

Miért szereti az iskolát? Miért pont itt tanít? 

Amikor alkalom nyílott rá, mivel keresztény vagyok, éltem a 
továbblépés lehetőségével. Hasonló gondolkodású, elhiva-
tott kollégák közé kerültem és az ide járó gyerekek, csalá-
dok nagy része szintén vallásos. 

Szereti ezt a munkát? Szeret gyerekekkel dolgozni?  

Nagyon szeretem a gyerekeket, velük nem lehet unatkozni. 
Örülök, amikor a tudás fénye csillog a szemükben. 

Milyen más munkát tudna elképzelni nem tanárként? 

Valaha az orvosi pálya vonzott, de annyira sajnáltam a beteg 
gyerekeket, hogy a gyógyításhoz nem lett volna erőm. 

Tanított másik iskolában korábban? 
Mielőtt idejöttem, tanítottam máshol is, jó emlékekkel jöttem 

el. 
Annamária néni, köszönjük az interjút! Még egyszer gratulá-

lunk a díjhoz, és jó egészséget kívánunk! 

Petrov Adél, Rakonczai Maja 
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Egykori tanítványai így emlékeznek Annamária néniről 

Mindenki, aki ismeri Annamária nénit, tudja, szigora az Óperenciás-
tengeren túl is híres, de mindezt kompenzálja a hihetetlen nagy tudással, 
amit diákjainak átad ennek segítségével. Sosem fogom, fogjuk elfelejteni 
azt a hosszú ceruzát, amivel a padunkra csapott, mikor rosszalkodtunk 
vagy azt az éles kiáltást, amivel ránk szólt. De azt sem, hogy mennyire jól 
ismert minket, és mindig volt hozzánk egy-két kedves szava. Sőt néha a 
csúnya szavak helyett még máig idézzük Őt: „Azt a jó szagú büdös zoknit!” 

 
 
Mindig a tábla bal sarkába rajzolt egy szívecskét, jobb sarkába meg egy 
kezet, hogy megjegyezzük, melyik a jobb és bal kezünk. Ha rossz voltál, 
sarokba állított egy pár percre. Mindig visszanéztünk, de akkor csak han-
gosan válaszolta a nevünket. A jó öreg kis tasli járt, akár jók vagy ha rosz-
szak voltunk. Virágait épp annyira szerette, mint minket. Mindig segített, 
ha tudott. Szappannal mosta a szánkat, ha rondán beszéltünk. Egész nap 
a kezében volt a seprű, azzal futott utánam, ha „úgy alakult”. ”Állj meg 
vagy vissza se gyere!” kiáltással. Én főleg azért szerettem, mert igen jó 
pedagógus volt. Molnár Örkény  

Klicsu Dói és Zsófi 

Bosco-Kupa 
 
A hetekben újból megrendezték iskolánkban a Bosco-Kupát, amely az osztályok 
közötti fociverseny. Izgalmasabbnál izgalmasabb mérkőzések voltak, de az időjá-
rás is közbeszólt. Sok gyerek a tűző napon, mások pedig az esőben vagy jégesőben 
fociztak. Az érdekesebb alsós eredmények a következők: 
3.c – 3.b  1 – 9 
2.b – 3.b  2 – 10 
1.a – 3.b 2 – 7 
2.b – 2.c 8 – 1 
2.a – 2.b 12 – 3 
Évfolyamnyertesek:    
1.a, 2.b, 3.b, 4.a 
Az alsós bajnok a 4.a – 3.b közös meccsen dőlt el.4 -2 arányban a 3.b-sek győztek, 
és lettek az alsó tagozat bajnokai. 

A felsős meccsek is izgik voltak, tele zseniális gólokkal és fordulatokkal. Az 5-6 
évfolyamból a 6.a került be a fináléba, melyet a 8.b-s csapattal játsszanak le a 
VIDÁMSÁG NAPJÁN reggel 9:30-kor. Majd azt követően jön a keménydió, a tanár-
diák meccs, amit remélünk végre megnyerünk !  

Doroszlai Bernadett 4.b  

Wendler Viktor 8.b 
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Erdélyben 
 
Május 20-tól 25-ig mi, nyolcadikosok, bejártuk Dél-Erdélyt. Megpróbálom röviden és 
tömören leírni, hogy milyen JÓ volt ez az út.  
Kedden, vagyis az első nap 8-ra kellett a sulihoz menni, de mielőtt „megszálltuk” volna 
Erdélyt, elmentünk a trianoni kiállításra (Pestre, BKV-val), utána visszamentünk a suli-
hoz és ebédeltünk. Ezután bepakoltunk és elindultunk. Pár óra múlva már a határnál 
voltunk és az első úticélunk Arad volt. Ezt követte Marosillye, ahol Bethlen Gábor feje-
delem szülőházát néztük meg. Ezt követően megnéztük „magas Déva várát”, majd 
elmentünk a Szt. Ferenc Alapítványi otthonba, ahol odaadtuk a ruhákat, amiket még a 
suliban beraktunk néhány dobozba, és énekeltünk egyet. Ezután Gyulafehérvár felé 
vettük az irányt. Mikor megérkeztünk, lepakoltunk, vacsoráztunk, majd jött az esti 
áhítat, később mindenki elfoglalta a szobáját és lefeküdt aludni vagy nem….. 
Másnap elsétáltunk a gyulafehérvári várhoz és ott megnéztük a Majláth Katolikus Isko-
lát, az Egyesítés Palotát, illetve a Szent Mihály-templomot, ahol koszorút helyeztünk el 
Bethlen Gábor fejedelmünk síremlékénél. Ebéd után elindultunk Alvinc felé, ahol meg-
tekintettük Martinuzzi Frater György barát reneszánsz kastélyának maradványait, majd 
Gyimesbükk felé vettük az irányt, és a buszozás közben csodálatos tájakat láttunk, 
majd megérkeztünk az új szálláshelyünkre, ahol (nagyon finom) vacsorával vártak ben-
nünket. Másnap reggeli után felsétáltunk a Gyimesbükki Katolikus Templomhoz és 
Antal Péter vezetésével kirándultunk a Kárpátokban. Délután megnéztük a Bethlen 
bástyát, majd a Rákóczi várat. Este a vacsoránál egy kis mulatság volt, majd egy kicsit 
néptáncoltunk. Jött a várva várt tábortűz, és még a naplementét is láthattuk, nagyon 
szép volt.  

 

Folyt.köv. 
Elég hideg volt a reggel, meg hosszú, pókerezős-viccmesélős az éjszaka, de végül 
is túléltük, illetőleg nevettük, nagyon jó viccek hangzottak el. Másnap felkeltünk, 
és megreggeliztünk, aztán elmentünk, és megnéztük a Harmincas Őrházat, ami 
ma már egy múzeum Székelyföld vasútvonalának történetéről. Ezután utunk a 
Bethlen bástyához vezetett, ahonnan a Székely Himnusz eléneklése után a Rákóczi
-várhoz mentünk, ahol is én voltam az egyetlen tökkelütött, aki Norbert testvérre 
hallgatva a szögesdróton át másztam be, amikor húsz méterre ott volt az ajtó. Na, 
mindegy. Ott fényképeztünk párat, de nem időztünk sokáig, mert várt minket 
Péter bácsi, aki beszélt nekünk a templomban, és akivel megnéztünk egy kis ös-
vényt tizenkét kopjafával határolva, majd a Kárpátokban tettünk egy kis kirándu-
lást. Ezután visszatértünk, de aki akart, még mehetett egy rövid túrára megnézni 
az Ezeréves Határt jelölő köveket, azonban időszűkében nem volt lehetőségünk az 
összeset megnézni. Visszaérés után következett a vacsora, megfűszerezve gyimes-
bükki népzenével, amit néptánc követett. Én nagyon élveztem, bár ami azt illeti, 
kicsit szégyellem magam, amiért egy lány vezetett, de sebaj! Ezután következett a 
tábortűz, amire a mi határkő-nézésünk alatt gyűjtöttek rőzsét az ott maradottak, 
és amit elég nehezen gyújtottak meg. Judit néni nem hitt nekem, hogy el fog dőlni  

Petán Fanni 8.b 



5 

 

a rakás, csak azután volt nekem hajlandó igazat adni. Négyszer költöztünk egyre 

hátrébb, mikor végre olyan helyre értünk, ahol nem voltunk, csak nagyon kis mér-

tékben hamuveszélyben. Itt áhítatot tartott Norbert testvér, énekléssel keretezve. 

Ezután a nap hivatalosan véget ért, azonban számunkra még korántsem! Hogy 

mik történtek, azt viszont fedje jótékony homály.... :) Másnap reggel már előre 

összepakoltunk, lévén az ottani programok után már szándékoztunk előző szállás-

helyünkre visszatérni Gyulafehérvárra. Reggeli után  Csíksomlyó az úticél, ahol a 

kegytemplom megtekintése és az ott való áhítozás után ellátogattunk a búcsú 

helyére, ahol számtalanszor fel- és le rohantunk zászlóval a kezünkben, boscós 

jelszavakat kántálva két társammal, Fancsovits Ádámmal és Süle-Szigeti Leventé-

vel. Hármunk hangja elég volt, hogy megtöltsük azt a helyet, de megint letértem a 

tárgyról! Az ottani éneklés után visszamentünk a buszhoz, amivel Segesvárra re-

pültünk, előtte azonban megálltunk Korondon kicsit szuvenírt vásárolni. Azután 

Segesváron megnéztük a várat, azon belül is egy templomot, ahol nem szabadott 

papíron fotózni, de egy kedves magyar néni, aki beszélt nekünk a templomról és 

Segesvár történetéről, megsúgta, hogy hol nem lát a kamera. Ezután visszaindul-

tunk, mint ahogy említettem egy fél oldallal feljebb, Gyulafehérvárra, ahol a va-

csora és az áhítat után BL döntőt néztünk. Az egész ház ellenem szurkolt, én vi-

szont egyedüli Real-osként is győzelemre tudtam drukkolni a csapatot. Innen is 

csókoltatom Ramos fejét! Utána még buliztunk egy kicsit, annak is a hivatalos 

befejeztének után még húztuk az este végét, ahogy tudtuk. Hulla fáradtan ugyan, 

de másnap összepakoltunk, Norbert testvér pedig istentiszteletet tartott a szállá-

sunkkal szemben lévő templomban. Nagyon jól beszélt! Ezután elindultunk Ko-

lozsvárra, ahol többek között megnéztük az itteni Bethlen-bástyát is, a Mátyás 

király-szobrot, valamint Bocskai István szülőházát, ahol én olvastam fel életét. 

Mindezeket követően Körösfőre mentünk, ahol még lehetett vásárolni, valamint 

az ottani református templomban Norbert testvér egy igazi istentiszteletet tartott 

még egyszer, azonban ekkor Úrvacsorához is járulhatott, aki akart, legyen akár 

katolikus, vagy református. Ezek után már 

jelentős helyen csak a Királyhágón álltunk meg, 

ahol készült kép is. Onnan pedig egyenesen 

hazamentünk már. Végül is negyed egyre ér-

tünk vissza az iskolához, de ezért az utazásért 

teljesen megérte! Köszönöm ez úton is Zita 

néninek, Judit néninek, Mónika néninek és 

Norbert testvérnek a rengeteg élményt! Bár-

csak jövőre megint elmehetnék! 
Bojtos Antal 8.a 
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Pünkösd (hiedelmek, népszokások)  
 
Piros Pünkösd napját, ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában. 
Magyarországon is újra piros betűs nap a Pünkösd hétfő. De mi is ez az 
ünnep? A hozzá fűződő népszokásokat réges-rég elfelejtettük. Vagy még-
sem? Pünkösd napjára minden felébred. Abbahagyja a lusta nyújtózást a 
világ, ember és állat párt keres. Nedvektől duzzadnak a levelek, zsong és 
zsibong az élet...Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A 
nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imádkozni 
a bő termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét utáni 
ötvenedik nap. A templomokban évről évre megemlékeztek erről a napról, 
a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a Szentlélek 
jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. A lányok és asszonyok 
bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint a bal 
vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték ünneplőjüket és kezdődhetett a 
mulatság. 
Mit ünneplünk Pünkösdkor? 
Mozgó ünnep, neve a görög pentekosztész (ötvenedik) szóból ered. Erede-
tileg a zsidó nép ünnepe, előbb a befejezett aratást, később pedig a Sínai-
hegyi törvényhozást (ekkor kapta Mózes Istentől a törvényeket kőtáblá-
kon) ünnepelték, a Pészah szombatját követő ötvenedik napon 
Sabouthkor. A keresztény egyházi ünnep története a következő: Krisztus 
mennybemenetele után, az ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, 
majd hatalmas zúgás, ez az egyház születésnapjaszélvihar támadt, s a 
szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra. Ekkor Péter pré-
dikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték, megalakultak az első 
keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is. 
Pünkösdi népszokások 
Magyarországon csakúgy mint Európa számos országában, a Pünkösd ün-
neplésében keverednek a keresztény illetve az ősi pogány, ókori (római) 
elemek. A népszokásokban elsősorban a termékenység, a nász ünnepe, és 
ezek szimbolikus megjelenítése dominál. Florália ünnep. A Római biroda-
lomban május hónap folyamán tartották az ún. Florália ünnepeket. Flóra 
istennő a római mitológiában a növények, virágok istennője, görög nevén: 
Khlóris= Zöldellő, Viruló. Zephyrosnak, a virágzást segítő langyos szélnek 
volt a hitvese.Ma is szorosan kapcsolódnak a pünkösdhöz a virágok. Egyes 
helyeken például már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház kerítés-
lécei közé tűznek zöld ágakat, virágokat (bodzát, pünkösdi rózsát, jázmint) 
azért, hogy nehogy belecsapjon a házba a villám.  
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A floráliákat a régi rómaiak április és május fordulóján tartották. Ennek 
keretében nyulakat és kecskéket űztek, de előfordult, hogy szabadosabb 
dolgokat is műveltek. Volt például, hogy prostituáltak nyilvánosan vetkőz-
tek. Ez a szokás minden bizonnyal arra utal, hogy Flóra eredetileg tágabb 
értelemben vett termékenység-istennő is volt. A mai ünnepek termékeny-
ségbiztosító rítusai a pünkösdi énekek, versek szövegében érhetők tetten. 
Például: "Ekkora legyen a kendtek kendere." Pünkösd ünneplésében ma is 
fontos szerepet játszanak a virágok, elsősorban természetesen a pünkösdi 
rózsa, a rózsa, a jázmin és a bodza. 
Párválasztó és udvarló szokások 
Egyes helyeken például, a legényeknek be kellett csempészni a kiválasztott 
lány ablakába egy pünkösdi rózsát. A lányoknak viszont koszorút kellett 
fonni, s átadni a legényeknek. Ilyenkor szokás volt a mátkálás is. A legény 
annak a lánynak küldött egy tálat kaláccsal és borral, aki tetszett neki. Ha a 
lány viszonozta az érzelmeket, akkor ő is hasonlóan telerakott tálat küldött 
vissza. Este aztán újabb lehetőség nyílt az udvarlásra, ugyanis sokfelé 
ilyenkor pünkösdi bálokat tartottak. 
Pünkösdi hiedelmek 
Aki pünkösd hajnalban születik, szerencsés lesz. A hajnalban merített kút-
vízben való mosdás egész évre elűzi a betegséget, keléseket. A teheneket 
nyírfaággal veregették, hogy jól tejeljenek. Van ahol kenyérhéjat égettek, 
hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó termés, gazdag aratás legyen. A 
házakra, kerítésekre, istállókra zöld ágat - nyírfaágat, gyümölcsfaágat, bo-
dzát - tesznek, hogy a gonosz, rossz szellemeket távol tartsák a háztól. Régi 
szoregi hiedelem szerint pünkösd éjszakáján a boszorkányok karikában 
szoktak táncolni. Ez a karika a boszorkányok tánchelye. Itt még a fű sem 
zöldell ki, meg van égve. Aki belelép, gyógyíthatatlanul megbetegszik. A 
bűbájosok pünkösd hajnalán "harmatot húznak". Ez a boszorkányok vize. 
A csíksomlyói búcsú 
A csíksomlyói búcsút hagyományosan pünkösdkor tartják, a székelyek 
nagy ünnepe. Messzi földről érkeznek a zarándokok a kegytemplomhoz, 
Máriát dicsőíteni. Története 1567-re nyúlik vissza, amikor is a székelyek 
legyőzték János Zsigmond seregeit a Hargita Tolvaj-hágójánál. Ennek a 
győzelemnek az emlékére kezdtek el a hívek a kegyhelyre járni, hogy pün-
kösd napján együtt várják a szentlélek eljövetelét. Manapság 5-600 ezer 
hívő is eljön a világ minden tájáról. A csángók, a székelyek, a magyarok 
együtt imádkoznak a Szűz Anyához, sokan nyírfaágat tartanak a kezükben, 
amit Mária szimbólumnak tartanak. A körmeneten gyakran felcsendül a 
Boldogasszony anyánk és a Székely himnusz. 
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Vidámság napja, 
Viccnek nincs határa! 
Mindenki egy helyen, 
Iskola bendőjében! 
 

Viccek, játékok, feladatok, 
 Foci: Gyerekek - Tanárok. 
Gofri, gulyásleves, zsibvásár, 
Élmény, szórakozás csak rád vár! 
 
 

Kuponokat nyerhetsz, válthatod, 
És játékkal hátizsákod rakhatod! 
Vannak vicces emberek, 
Mint pl. kávésgyerekek! 
 

Gyere el és érezd jól magad, 
S agyad az örömtől dagad! 

Vidámság Napja 

Nobilis Domonkos 6.b 

Állj most meg és nézz körül, 

Látod a tengert,mely előtted szétte-

rül? 

Fordulj meg és nézz körül, 

Látod a fát,melyen őszi lomb ül? 

  

Ne sétálj el a csodák mellett, 

Hanem nyisd ki végre a szemedet! 

Lásd meg , amit eddig még nem, 

Hogy milyen csodák vannak itt lent! 

  

Hogyha ilyet ad az Isten, 

Már itt,földi életünkben, 

Milyet ad majd fenn a Mennyben, 

Hová csak az Igaz megy fel? 

  

Jónak lenni könnyű, mert, 

Csak kötelességed tegyed meg. 

Így köszönd meg az Istennek, 

Hogy ennyi mindent adott Neked! 

  

Köszönd meg a csodákat, 

Miket az Atya ad, 

Nézz körül és tudd meg azt, 

Vár a Mennyek országa! 

Nézz Körül! 

Dudás-Kass Csenge 6.a 
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Közvélemény-kutatás  

Alsós  
 
A felsoroltak közül mit csinálnál a legszívesebben nyáron? 
 
strandolás:  14 fő 
táborozás:   13 fő 
biciklizés:   8 fő 
olvasás:   6 fő 
filmezés:   3 fő 
"kockulás":  2 fő Csobán Zsófia, Kovács Lili 4.b 

Közvélemény-kutatás  

Felsős 

 
Mit csinálsz legtöbbet nyáron? 
 
Strandolok:      27 szavazat 
Táborozok:      11 szavazat 
Kirándulok, biciklizek:    4-4 szavazat 
Olvasok, rajzolok, sportolok, fagyizom: 1-1 szavazat 

Tóth Emese 5.a 

10 

 

Gesztenyés- meggyes süti nyalóka 
 
Hozzávalók 25 darabhoz: 

10 dkg csoki 
5 dkg darált keksz 
25 dkg gesztenye massza 
25 dkg meggy+ 1 dl meggylé 
tortadara (a díszítéshez) 

Elkészítés: 
A csokoládét mikróban vagy gőz felett felolvasztjuk. A darált kek-
szet kimérjük. Az olvasztott csokoládéhoz adjuk a gesztenyemasz-
szát és a meggy levét, összegyúrjuk, majd annyi kekszdarát adunk 
hozzá, hogy ne törjön, ne morzsálódjon, hanem könnyen formáz-
ható massza legyen belőle. Diónyi mennyiséget veszünk a masszá-
ból, tenyerünkbe ellapítjuk, egy meggyet teszünk a közepébe, rá-
zárjuk a masszát, majd tenyerünk között görgetve gombócokat for-
málunk belőle. A díszítésbe (tortadara) forgatjuk, és már kész is a 
finom süti.  

Sármay Dorottya 7.a 

Joghurtos citromhab 

Hozzávalók / 4 főre 
7 dkg cukor   1 egész citrom 
 2 ek vaj   1 db vanília 
3 db tojássárgája  250 ml görög joghurt 
100 ml zsíros habtejszín  

Elkészítés 
A cukrot és a tojássárgáját szép krémesre keverjük. A citrom 
héját lereszeljük, a levét kifacsarjuk, majd belekeverjük a to-
jásos krémbe. Kisebb lábosba tesszük, belekaparjuk a vanília 
magjait, és folyamatosan kevergetve, kis lángon addig főzzük, 
amíg szépen be nem sűrűsödik. Ha már besűrűsödött, levesz-
szük a tűzről, és eldolgozzuk benne a vajat. Kicsit hűlni hagy-
juk (kb. 5 perc), majd hozzákeverjük a joghurtot. Megvárjuk, 
míg teljesen kihűl. A tejszínt felverjük, és óvatosan, hogy ösz-
sze ne törjük, belekeverjük a joghurtos krémbe. Kisebb tálak-
ba halmozzuk, és fogyasztásig hűtőben tartjuk. 

Dévényi Csenge   7.a 
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Versenyeredmények 
Föld napja rajzpályázat  5-6. oszt. András Mátyás  I. helyezés 
    7-8. oszt. Molnár Cecília  I. helyezés 
Kerületi matek verseny  8.oszt.  Szabó Georgina II. helyezés 
      Tarpataki Nóra  IV. helyezés 
    7.oszt.  Somogyi Rebeka II. helyezés 
       Medgyessy Zsuzsanna   
      Haid Anna 
Kerületi váltófutás  IV.korcsoport Somogyi Rebeka III. helyezés 
       Kovács Eszter 
       Gimesi Anett 
      Rozman Nikolett 
Kerületi váltófutás 4X100m IV.korcsoport Csontos Katalin  IV. helyezés 
      Gremsperger Klára 
      Tarpataki Nóra 
      Omoregbee Selina 
Hittan verseny  2.oszt. Godányi Lilla Varga Filip  II. helyezés 
    Stékli Eperke Wallisch Benedek 
    Walthier Júlia Zachoránszky Ákos 
   4.oszt  KristoficsKata Nagy Gusztáv  I. helyezés 
    Csobán Zsófia Kertész Luca 
   7.oszt. Gramma Gréta Haid Anna   II. helyezés 
    Rozman Niki  Somogyi Rebeka 
   6.oszt. Dudás Csenge Keszthelyi Gábor  I. helyezés 
    Steiner Gréta Szabó Csenge 
Kerületi töriverseny 6.oszt. Bajnok Vencel    II. helyezés 
    Párkányi László    V. helyezés 
   7.oszt. Nagy Zsófia Léna   III. helyezés 
   8.oszt. Molnár Cecília    I.   helyezés 
Kerületi szövegértés 3.oszt Süveges Márton   II.  helyezés 
   4.oszt. Kertész Luca    IV. helyezés 
Diákolimpia - Futsal I. kcs. Dudás, Kátai, Márkus, Nágó, Király,  III. helyezés  
    Hermányi, Varjú, Gaál, Riedel, Kovács,  
    Steiner, Wagner, Zorkóczy. 
   II. kcs. Göncz, Dányi, Rozmann, Király, Szövő, III. helyezés  
    Simon, Süle, Szalai, Lovász, NagyB., NagyG.,  
    Füzes, Birsán, Varga, Jókay, Piro, Toperczer, Bokor. 
Diákolimpia - Atlétika I. kcs. Márkus, Nágó, Király, Gaál, Steiner, III. helyezés 
    Wagner. 
   II. kcs.  NagyG, Szalai, Simon, Rozman, Király,  IV. helyezés 
    Vermessy 
   I. kcs. Losó Réka    V. helyezés 
  
 

Vermessy Adrienn 6.b 
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VICCEK 
 
Mórickát dorgálja az apukája: 
- Kisfiam, pont úgy eszel, mint a malacok! Igen, pont olyan 
vagy mint egy malac! Tudod egyáltalán mi az a malac? 
- Igen, papa! A malac egy nagy disznónak a gyereke! 
 
- Mit iszik a vámpír, ha ideges? 
- ??? 
- Csigavért! 
 
Pistike lelkedezve rohan haza a bizonyítványával: 
- Papa, papa, óriási mázlid van! 
- Na mesélj! 
- Képzeld, jövőre nem kell új tankönyveket venned! 
 
Szabóék külföldre indulnak nyaralni. Már éppen a 
repülőtéren, a jegyellenőrzéshez közelednek, amikor 
Szabóné felsóhajt: 
- Bárcsak itt lenne velünk a zongoránk is! 
- Elment az eszed? - kérdi szörnyülködve a férje. - Minek kel-
lene nekünk ide a zongora? 
- Mert rajta maradt a repülőjegyünk... 
 
Panaszkodik az asszony a férjének: 
- Figyelj, Jenő, mindig hazahordod a munkádat a munkahe-
lyedről. Én így nem tudok tovább veled élni! 
- Na és, nagyon sok ember hazahordja a munkáját. Sajnos 
ilyen időket élünk. 
- Az igaz, de nem mindenki BONCMESTER!!! 

Szőke Botond 8.a 
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Német rejtvény 
 

Rätsel rund um Filme  

1. Ein Archäologe – sein Markenzeichen sind ein Hut , eine Lederja-
cke und  
eine Peitsche – erlebt gefährliche Abenteuer.  
2. Kleine Hobbits, Elfen und Menschen kämpfen gemeinsam gegen 
den  
bösen Zauberer und seine Armee.  
3. Eine Liebesgeschichte vor der großen Schiffskatastrophe.  
4. Ein riesiger Affe verliebt sich in eine blonde Frau.  
5. Ein extrem gefährlicher Fisch terrorisiert ein kleines amerikani-
sches  
Städtchen.  
6. Ein mutiger Mann hat einen bösen römischen Kaiser zum Feind.  
7. Ein Mann im Fledermaus-Kostüm kämpft gegen das Böse.  
8. Im Weltall will der böse Imperator an die Macht kommen.  
9. Ein Mann kann fliegen und rettet systematisch die Welt.  
10. Ein verrückter Professor und sein junger Freund reisen in die  
Vergangenheit.  
11. Ein junger Mann entdeckt, dass er in einer virtuellen Welt lebt.  
12. Ein englischer Gentleman hat wenig Zeit für eine Reise um den 
Globus.    

                                        
Filmtitel   

E) Matrix   R) Superman   R) Gladiator   
O) Der Herr der Ringe  E) Der weiße Hai  
S) Indiana Jones   F) Batman   E) Star Wars  
I) Zurück in die Zukunft  M) Titanic   
M) King Kong  N) In 80 Tagen um die Welt 

 

Lies die Buchstaben zusammen! 

Lösung: Bald beginnen die  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
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Filmkvíz (Alsósoknak) 
 
Hogy hal meg Gaston A szépség és a szörnyeteg című me-

sében?  
K: Nem hal meg I: Megöli a szörnyeteg  V: Lezu-

han 
 
Hány holdas pagonyban élnek a Micimackóék?  

A: Száz  O: Ezer  E: Hat 
 
Mit kell szétválogatnia Hamupipőkének? 

K: Lencse  T: Babot B: Rizst 
 
Milyen minta van a Boo ajtaján a Szörny Rt.? 

Í: Kocka  Ő: Fa   Á: virág 
 
Hogy hívják a mamut lányt a Jégkorszak című mesében?  

C: Ellie  L: Susan  R: Jane 
 
Milyen Csizmás Kandúr a Shrek 4. részében?  

A: Néma E: Szőrtelen   I: Elhízott  
 

Klicsu Dorottya (volt boscós) 
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Filmkvíz (Felsősöknek) 

 
Milyen típusu terminátor Arnold Schwarzenegger a Terminátor II – Az ítélet napjacímű filmben? 
I T 800    K T 4000 
A A 645    O H 863 
 
Miért haldoklik Will Caster ( Johnny Depp) a Transzcendens című filmben? 
D Nem haldoklik  R Mert rákos 
Y Mert egy gyógyíthatatlan betegségben szenved 
T Mert eltalálták egy radioaktív lövedékkel 
 
Kivel jön össze a Jégvarázs című film végén Anna? 
U Olaff-fal   H Hanss-szal 
T Kristoff-fal   W Nem jön össze senkivel 
 
Ki az angol szinkronhangja Samanthának A nő című filmben? 
Z Natalie Portman  R Emma Watson 
A Scarlett Johansson  J Amy Adams 
 
Mi a legújabb filmje Pierce Brosnannak a Hosszú út lefelé című film mellett? 
V Százkarátos szerelem  R Villámtolvaj- Percy Jackson és az olimposziak 
D Szellemíró   A Mamma Mia! 
 
Körülbelül milyen hosszú a Wall Street farkasas című film? 
É 3 óra    T 2,5 óra 
F 1,5 óra    X 4 óra 
 
Ki a főszereplője a Mielőtt meghaltam című filmnek (Dallas Buyers Club) ? 
D Christian Bale  V Leonardo DiCaprio 
G Matthew McConaughey Í Silvester Stalone 
 
Melyik film kapta idén a legtöbb Oscar-díjat a 2014-es Oscar gálán? 
E Gravitáció   Ő 12 év rabszolgaság 
B A Wall Street farkasa  I Amerikai botrány 
 
 
 
 

Lendvai Flóra (volt boscós) 
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1. Ő volt az első pápa 
2. Ilyen volt a sír harmadnapra 
3. Ebből 12 volt Jézusnak 
4. A legfontosabb szentség 
5. A Biblia szó jelentése 
6. Idén május 31-én tartjuk 
7. Don Bosco kedvenc tanítványa 

Keresztrejtvény 

A megfejtéseket küldjétek el Ákos bácsinak június 11-ig finom nyeremé-
nyek reményében. 
Német rejtvény: 
Alsós filmkvíz: 
Felsős filmkvíz: 
Keresztrejtvény: 
Angol rejtvény:  

Kátai-Pál Benedek 5.a 
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English-Hungarian Riddle 

As you know Google translator is not the best way to do your 
homework. I've translated some of the hit lyrics, your task is 
to find the singer(s) and the title of the song. 

Úgy tűnhet, őrült, mit fogok mondani  
Napfény ő itt van, akkor egy kis szünetet  
Én egy hőlégballon, hogy mehet az űrbe  
A levegőben, mint engem nem érdekel a baba az úton 

amikor fel a klubban  
Minden szem ránk  
Minden szem ránk  
Minden szem ránk  
 
Lásd a fiúk a klub  
Figyelnek minket  
Figyelnek minket  
Figyelnek minket 

Hey testvérem, még mindig hisznek egymásban?  
Hé testvér, még mindig hiszek a szerelemben, kíváncsi vagyok? 

Megvan a szem a tigris, egy harcos, táncolnak a tűz  
Mert én vagyok a bajnok, és fogsz hallod ordít 

Szükségem van a szerelem  
Szükségem van az idő  
Amikor minden baj  
Azt, hogy ez jobb 

Ő tartja a futás futás futás  
ebből a bolond az élet  
Ő tartja a futás futás futás  
Soha nem látja a fényt 

Így vagy úgy foglak találni  
Hozok neked, neked, neked, neked  
Így vagy úgy meg fogom nyerni, hogy 
Hozok neked, neked, neked, neked 

Aradi Laci bácsi 

18 

 

Top 10 

3+1 kérdés, a helyes válaszokat elsőként beküldő egy tábla Milka 

csokit nyer. A válaszokat Ákos bácsihoz kell leadni.   

Karikázd be a helyes állítást. 
1. A Tsunami című számot ki(k) készítették?  
A) Dimitri Vegas          B) Deorro               C) DVBBS & Borgeus 
       
2. DJ Newiknak melyik a legkedveltebb és elterjedtebb 

 száma Magyarországon?   
A) Secret                       B) My love             C) Work Title 
 
3.  A 2014. május 16-i sulibuli melyik zenével kezdődött? 
A)  Stamp on the ground            B)  8 óra munka      C)  Timber 
 
+1.   Mi annak a számnak a címe amelyet Sean Finn & Jay 

Frog rakott össze. 
                A)  Tune                          B) Animals            C) Tetriz 

 

1. Calvin Harris – Summer 
2. Mr. Probz - Waves 
3. Stadiumx & Taylr Renee - Howl at the Moon 
4. Katy Perry ft Juicy J - Dark Horse 
5. Duke Dumont ft Jax Jones - I Got U (Original Mix) 
6. Milk & Sugar ft. Maria Marquez - Canto Del Pilon 
7. The Chainsmokers – Selfie 
8. Armin van Buuren - Save My Night 
9. Clean Bandit ft. Jess Glynne - Rather Be 
10. Route 94 ft. Jess Glynne - My Love 

Dudás-Kass Zsombor 6.b 
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Film és könyvajánló 
Aprilynne Pike 

Ez a négyrészes sorozat véleményem szerint Aprilynne Pike legzseniálisabb 

alkotása. Élethűen mutatja be egy 16 éves lány, Laurel életét, ahogy egyik 

pillanatról a másikra felfordul. Az eddig magántanuló lány rendes iskolába 

kerül, lesznek barátai (David, Chelsea) és „kivirágzik”. Hirtelen megtudja, 

hogy ő tündér, küldetése van az emberek között.  Avalonból küldték, még 

magonc korában, hogy megszerezze azt a földet, ahol a kapu fája van.  Tün-

dér léte miatt ellenségei is akadnak, a trollok, élükön Barnessal, akinek cél-

ja, hogy Laurelt megölve megszerezze Avalont. Tamani, a tündérfiú, aki 

szerelmes a lányba, végig mellette van. Az első trolltámadás után Laurel és 

David járni kezdenek. Nyáron Laurelnek Avalonba kell mennie, hogy kita-

nulhassa ősztündérként a mixertudományt. Vajon sikerül-e a trolloknak 

megszerezniük a birtokot? Kit választ Laurel? Ha érdekel, olvasd el a köny-

vet, én csak ajánlani tudom! 

Garfield (Egy egoista macska filmje) 

Garfield jelleme tökéletes. Lusta, cinikus, elkényeztetett és nagyszájú. Egy 

macskától nem várható el több, de Garfield mindent elkövet, hogy jók kö-

zött is a legjobb legyen. Ám a szerelem a legbiztosabbnak tűnő életet is 

képes felborítani. Ugyanis Jon, Garfield gazdája szemet vetett az állatgyógy-

ász Lizre. Így Jon képtelen nemet mondani, amikor Liz megkéri, hogy fogad-

jon be egy kiskutyát, Odie-t. Garfield persze féltékeny és igyekszik Odie 

életét megkeseríteni. Csak hogy Odie-t elrabolják, így kénytelen egy új ér-

zéssel megismerkedni, a lelkiismeret furdalással. Olyan dolgokba kezd, 

amelyen önmaga is megdöbben. 

Szabó Gina 8.a 

Wings (szárnyak), Spells (varázsigék), Illusions (Illúziók), Destined (elrendelve) 
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Idei Don Bosco díjas 
tanárunk, Annamária 
néni diákjai körében. 

Báró WESSELÉNYI MIKLÓS DÍJ: Fancsovits Ádám  
GÁRDONYI GÉZA DÍJ: Varga Lili  
SINKOVITS IMRE DÍJ: Váradi Júlia  
SÍK SÁNDOR DÍJ: Kőnig Nóra  
ÖVEGES JÓZSEF DÍJ: Tarpataki Nóra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GARELLI BERTALAN DÍJ: Bojtos Antal  
II. JÁNOS PÁL PÁPA DÍJ: Varga Ibolya  
SAVIO SZENT DOMONKOS DÍJ: Farkas Johanna  
SAVIO SZENT DOMONKOS DÍJ: Bojtos Antal  
SAVIO SZENT DOMONKOS DÍJ: Szabó Georgina  

További díjazottjaink 


