
Boldog Sándor István vértanú szalézi szerzetes szobrát avatták fel 
szeptember 1- jén Szolnokon, a Szentháromság téren a város nap-
ját ünneplő rendezvénysorozat és a tiszteletére hirdetett emlékév 
részeként. 
Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök az avatáson azt mondta: 
Sándor István szobra "arra hív bennünket, hogy megtaláljuk a he-
lyünket a világban, megtaláljuk a hivatásunkat, életünk értelmét". 
 
Hangsúlyozta, hogy ezt az alkotást a szaléziak mindenhol a vilá-
gon látni fogják, hiszen ahogy a boldoggá avatását megünnepelték 
Makaóban, Sanghajban, Buenos Airesben, úgy a szobor képe a 
szalézi nemzetközi hírügynökségen keresztül eljut Rómába, a 
rendfőnök atyához, szalézi kisdiákok iskolájába vagy éppen a tá-
voli Keletre, és ezáltal a szolnokiak közössége is bekerül a 
szaléziak nagy családjába Sándor István személyén keresztül. 
 

A szobrot Varga Lajos váci segédpüspök áldotta meg. Az ünnep-
ség végén Boldog Sándor István életkorára utalva 39 mécsest és 
39 szál gerberát helyeztek a talapzathoz. 

Sándor István szobor avatása 



A ministrálás két okból is nagyon 
jó. Az egyik: közelebb kerülni 
Jézushoz, a másik: közösség. 

A ministrálásban úgy lehet köze-
lebb kerülni Jézushoz, hogy szol-
gálunk, ugyanis a szolgálatban 
úgymond egy magasabb szintre 
kerülünk, ahol már nem az szá-
mít, hogy röhögcsélünk a padtársunkkal, hanem az, ahogy a pap 
felmutatja Krisztus szent vérét és testét.  

Nálunk albertfalvi ministránsoknál nagy hangsúly kerül a közös-
ségre. 

Ez alatt azt kell érteni, hogy elmegyünk focizni, vagy filmet né-
zünk, és minden szombaton egy ministráns gyűlést tartunk, ahol 
beszélgetünk, tanulunk és játszunk. Ezen kívül versenyeket rende-
zünk pl.: ministráns, csocsó, gombfoci. Ezeken a versenyeken nye-
reményeket is lehet szerezni a jó helyezésekért. Ráadásul minden 
évben megrendeznek a szaléziak egy tábort Péliföldszentkereszten. 
A táborban a játékokon kívül szentmiséken és imádságokon is 
részt veszünk a lelki gazdagodásért. 

Ezekért a dolgokért, amiket leírtam mindenkinek ajánlom a minist-
rálást, hogy fejlődjön a közelségünk Istennel és részesei lehessünk 
egy nagyszerű közösségnek. 

A ministráns vezetők: Wappler Ádám, Fejes Miklós, Bató László 

(A ministránsok örömmel segítenek az újaknak minden feladatot 
és mozgást megtanítani.) 

Ministrálás 

Győrik Balázs (6.a) 

  

Am 20-sten September 2014 beginnt das Oktoberfest auf der 
Theresienwiese in der bayerischen Hauptstadt. Das erste Fest fand 
vor 204 Jahren zur Hochzeit von Kronprinz von Bayern und Prin-
zessin Therese statt. Beim ersten Fest gab es ein Pferderennen, 
dann auch eine Landwirtschaftsausstellung. Vergnügung mit Ka-
russells und Bierzelten wurde immer wichtiger. Heute denkt man 
bei diesem Fest vor allem ans Biertrinken. 

                

Unsere Fragen: 

Wo (in welcher Stadt) findet das Oktoberfest statt? 
Wie hieß der bayerische Kronprinz, zu dessen Hochzeit das 

erste Fest im Jahre 1810 stattfand? 
Wie heißt die Wächterin über das Oktoberfest, deren Statue 

am Rande der Theresienwiese steht? 
Wie groß ist eine Maß (ein Bierkrug) in den großen Bierzel-

ten? 
Wie heißt das bayerisch-österreichischen Trachtenkleid, das 

früher in Bayern vor allem Frauen auf dem Land getragen 
haben? 

Die Antworten findest du an der Wandzeitung oder im Internet.      

  Viel Erfolg!  

Tünde néni 



Across 

1. It's the color of gold. 
6. ___ and gold are precious metals. 
7. It's also the name of a fruit. 
10. The sun is shining and the sky is ___ today. 
11. Tomatoes are ___. 
12. Do you like the ___ Panther cartoon? 

Down 

 and make one word where all the colors meet:   _ _ _ _ _ _ _ 

2. He wants peace. He is carrying a ___ flag. 
3. If you mix red and blue, you get this color. 
4. ___ sugar is healthier than white sugar. 
5. It's going to rain. The sky is ___ today (American spelling). 
8. The apple is not red. It's still ___. 
9. It's the opposite of white.  

Take the highlighted letters. 

Crossword 

Laci bácsi 

Hozzávalók / 2 adag 

4 evőkanál finomliszt, 1 kk sütőpor 

4 ek porcukor, 2 ek cukrozatlan kakaópor 

1 db tojás, 3 ek tej 

3 ek napraforgó olaj 

Bögrében sült süti 5 perc alatt 

Dévényi Csenge (8.a) 

Túró rudi szelet 

Tészta 
25 dkg kekszmorzsa 
12 dkg vaj 
6 ek cukor 
1.5 dl tej 

Krém 
6 dl tej, 5 ek cukor, 25 dkg tehéntúró 
25 dkg tehéntúró 
5 púpozott ek búzadara 
1 citromból nyert citromhéj 

Csoki öntet 
60 g tortabevonó (1 tábla) 
15 ml tej 

Elkészítés: 
Tészta 

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, és egy mélyebb falú tálcába egyengetjük. 
Krém 

A tejből és a búzadarából sűrű tejbegrízt főzünk, majd kihűtjük. 
A túrót elektromos habverővel összekeverjük a tejbegrízzel, cukorral, citrom-

héjjal krémesre (pici citromlé is mehet bele), és a tésztára simítjuk. 
Csoki öntet 

A csokit pici tejben megolvasztjuk, és még melegen a süti tetejére csurgatjuk.  
 
 

Sármay Dorka   (8. a)  

Elkészítés 

A hozzávalókat egy nagyobb, mikrózható bögrében vagy müzlis tálban, a fenti 

sorrendben jól összekeverjük. 

Mikróban teljes fokozaton 3 perc alatt megsütjük. 

Frissen, melegen, ízlés szerint tálaljuk. 



Közvélemény-kutatás 
Kinek szurkoltál az idei brazíliai foci VB-n? 

                                                    Felsős lányok 

 

1. Brazíla:14 szavazat 

2. Németország:6 szavazat 

3. Argentína:4 szavazat 

4. Costa Rica,Spanyolország:1-1 szavazat 

Alsós lányok 

 

1. Brazília, Németország: 7-7 szavazat 

2. Costa Rica: 3 szavazat 

3. Nem szurkolt senkinek/nem nézte: 8 szavazat 

Kinek szurkolsz a BL-ben? 

Felsős fiúk 

1. Bayern München: 13 szavazat 

2. Barcelona: 8 szavazat 

3. Real Madrid: 6 szavazat 

4. Juventus, Arsenal, Manchester United, Liverpool: 1-1 szavazat 

5. Nem szurkolt senkinek/nem nézi:9 szavazat 

Alsós fiúk 

1. Bayern München: 10 szavazat 

2. Real Madrid: 5 szavazat 

3. Arsenal: 4 szavazat 

4. Barcelona, Borussia Dortmund: 2-2 szavazat 

5. Juventus, Manchester City: 1-1 szavazat 

Vermessy András (4.b) és Adrienn (7.b) 

Iskolaajánló 
Kürt Alapítványi Gimnázium Én erről az iskoláról a nővéremtől hal-
lottam először és azért ezt választottam, mert ugyanolyan családias, 
mint a Boscó és itt van 0-ik osztály, ami azt jelenti, hogy 5 évig lehet 
járni ebbe a suliba, mert az első évben szinte csak angol van, meg 
persze egy-két fontos tantárgy, és ezáltal jól meglehet tanulni ango-
lul. Másrészt azért ebbe az iskolába jöttem, mert itt két tagozat van, 
az egyik az informatikai és a másik a két tanítási nyelvű tagozat, 
vagyis az infósban több óraszámban van informatika és a két tan-
nyelvűben néhány tantárgyat angolul tanítanak (matek, föci stb.). Itt 
egy kicsit más az órarend, ami azt is jelenti, hogy később kezdődik a 
tanítás.  Én csak ajánlani tudom ezt a sulit. Ha több infót szeretnétek 
tudni, akkor menjetek fel a „kag.hu”-ra.  

Petán Fanni (ex-boscós) 

Állati hírek 

Kutatóközpont küzd Kíná-
ban az óriáspandák kihalá-
sa ellen. Ez az első eset, 
amikor panda-hármasikrek 
minden tagja életben ma-
rad. 

A kínai óriáspanda-
kutatóközpont igazgatója a 
minap bejelentette, hogy 
túl vannak a veszélyes időszakon a nemrég született panda-
hármasikrek, ezzel ők az elsők, akik átvészeltek egy ilyen hosszú 
időszakot. Hármas ikerszülés már korábban is volt, de valameny-
nyi esetben legalább az egyik panda elpusztult valamilyen testi 
hiba, vagy alacsony súly miatt. Tavaly 49 pandakölyök született 
Kínában és 42 maradt közülük életben. A fogságban élő óriás-
pandák száma 2013 végére elérte a 376-ot, vadon valamivel több, 
mint másfélezren élnek . 

  Rakonczai Maja 7.b 



Az első nap kifutottunk (A kapitány 
és 6 fős legénysége…) az alsóörsi 
kikötőből némi bonyodalom és két 
májkrém konzerv árán, amelyek a 
sietős távozás során estek a vízbe.  Az 
első állomás, Földvár felé tartottunk, 
és közben vitorlázással foglalkoztunk 
volna, ha az egyik „kedves lelkű utas” 
nem szórakozik azzal, hogy a kabin-
ban szétdobálja az összes cuccunkat. 
A bonyodalmak ellenére délután meg-
érkeztünk Földvárra némi kiabálást 
követő rendrakás után. Másnap Ábra-
hámhegy felé néhány problémával 
találtuk szembe magunkat:  

Nagy volt a „vihar”, a szél és a hullá-
mok, (persze nem nekünk) és nem 
tudtuk melyik a jó kikötő, hova is 
igyekszünk. Víz felől mind egyfor-
ma… Betippeltünk egyet. Bejött! 

Kikötésnél a logisztika okozott némi 
gondot, - hogy hova férünk be - de a 
kiválóan képzett legénység pillanatok 
alatt a megfelelő kikötőhelyre rakta a 
2,5 tonnás hajót. Később megtudtuk, 
hogy a túrázó hajók fele Révfülöpnél 
megállt, mert a túl nagy szél miatt 
nem tudott tovább jönni. Sok hajót az 
éppen Révfülöp előtt dolgozó edzőnk-
nek kellet kimentenie. Nekik tényleg 
túl sok volt az időjárás viszontagsága-
iból erre a napra. 

Másnap Szigliget felé ismét nagy szél 
támadt, és zuhogott az eső. Sebaj, ez 
minket egy kicsit sem zavart… 

Egy kis történelem (vagy földrajz): 
Szigligetnek nem csak egy vára van, 
hanem nemrég feltártak egy másikat, 
ami elég kicsi, csak az alapja van meg 

és valószínűleg egy sokkal régebbi 
erőd lehetett, mint a szigligeti vár. 
Szigligeten kincskeresés volt a prog-
ram az Óvárnál. A kincs: édességek 
zsákszám.  

A következő napon Balatonszemes 
felé nem volt szél, de azért jókat szto-
rizgattunk a fedélzeten. A szemesi 
kikötőt nagyon nem ajánlom, mert 
igaz, hogy szépnek néz ki, de a 
marinéro (kikötőmester) lassú és nem 
nagyon érdekli, hogy mi történik ha-
jósokkal a területen. Amúgy van egy 
klassz kis strandja a kikötőnek, ahol 
jókat lehet fürödni, ezért az esti 
vízifoci sem maradt el.  

A túrán Aliga volt az utolsó állomás. 
A szél egyenlő volt a nullával, az ele-
jén még fújdogált valami, de aztán 
szélcsendben összekötöttünk egy má-
sik hajóval  a Balaton közepén, és 
főztünk egy jó sajtos tésztát.  A túrán 
Aliga volt az utolsó állomás. A szél 
egyenlő volt a nullával, az elején még 
fújdogált valami, de aztán szélcsend-
ben összekötöttünk egy másik hajóval 
a Balaton közepén, és főztünk egy jó 
sajtos tésztát. Az ebédet hatalmas 
fürdéssel koronáztuk meg 

Öt nap alatt a Balaton körül, 

avagy egy vitorlástúra története 

Aliga a kommunizmusból visszamarad üdülőfalu, aminek hatalmas strandja van. 
A strand az esti vízilabda meccs színhelyévé vált. 

Másnap mivel nem volt egy szem szellő sem, teljes 
gáz és irány vissza Alsóörs. Miközben hasítottuk a 
benzingőzös vizet, én bent a kabinban számoltam 
fel az öt nap teljes káoszát. Csak pakoltam és pa-
koltam… 

A kikötőben kellemes meglepetés fogadott: anya várt minket meleg étellel és 
tiszta házzal.  

Ez a túra (Amin 32 hajó és 74 gyerek vett részt!) is tovább tarthatott volna, de 
korán sem volt még vége a nyárnak… Náray Bendegúz (6.a) 

Élménybeszámoló az erdei iskolában töltött napokról 

Október első hetében mi - a negyedik osztályos tanulók - tanárainkkal Sármellékre 
utaztunk, és néhány napon át lehetőségünk volt személyesen is megfigyelni a Kis-
Balaton élővilágát. 

Izgalmas kalandok vártak ránk, hiszen a Bala-
tontól délnyugatra fekvő tájegység természeti 
és kulturális értékekben is nagyon gazdag, je-
lentős része védett terület. 

Tanulságos volt részt venni madárgyűrűzésen, 
láttunk sérült madarakat a madárkórházban, és 
elengedhettünk néhányat szabadon is a madár-
röptetés során. Nekem nagyon izgalmas volt a 
bagoly simogatása, mert az állatkertben már 
láttam, de még soha nem érinthettem meg.  Lát-
tunk még az út során réti sast, nagykócsagot és 
hattyút is. Érdekes volt a tojásgyűjtemény, nem 
is tudtam, hogy milyen sokféle formájú, méretű 
és színű tojás létezik. Másnap a Bivalyrezervátumba látogattunk el Kápolnapusztára, 
ahol a bivalyok szabadon élhetnek. Voltunk kiállításon is, ahol részletesen bemutat-
ták a Kis-Balaton élővilágát, tanösvényeken sétálhattunk, és kilátóból kémlelhettük a 
csodálatos tájat. 

Esténként rengeteget játszottunk, beszélgettünk a többiekkel. Finomakat ettünk, so-
kat nevettünk és már alig várom, hogy hatodikban ismét együtt utazzunk el erdei 
iskolába, hiszen csomó élménnyel lettünk gazdagabbak röpke 
három nap alatt. Csík Máté (4.b) 



 

 

Kátai-Pál Benedek  (6.a) 

                                  

                  1               

  2                               

          3                       

                  4               

        5                         

                  6               

          7                       

Keresztrejtvény 

1 Ezen a hegyen halt meg Jézus.     

2 Szamárháton vonult be ide Jézus. . 
3 Vasárnaponként szoktunk eljárni ide. 

4 Az egyik evangélista. .         

5 Misén olvassák fel a prédikáció előtt. . 

6 Ádventi hajnali mise.             

7 Jézus társai az utolsó vacsoránál           

Filmkvíz (nehéz) 
1. A Csillagainkban a hiba című filmben melyik az a híres európai város, ahova el 
szeretne utazni Hazel Grace Lancaster, ( Shailene Woodley) hogy meglátogassa Pe-
ter Van Haouten-t, hogy megtudja a könyvének a végét? 

A-Amszterdam    Á-Moszkva        E-London 

2. Hány fő szálon fut a Rekviem egy álomért című film? 

R-egy (Harry)       Z-kettő (Sarra, Harry)    K-három (Marion, Harry, Tyrone) 

3. Mi a neve annak a festménynek a Grand Budapest Hotel című filmben, amit 
megörökölt Gustáv Madame D.-től? 

Ú-Fiú almával       Y-Leány gyöngy fülbevalóval        K-Mona Lisa 

4. Melyik színésznő játssza a főszerepet a Ha maradnék című filmben? 

A-Jennifer Lawrence        G-Shailene Woodley        T-Chloe Grace Moretz 

5. A 22 Jump Street című filmben milyen ügyben nyomoz Schmidt (Johna Hill) és 
Jenko ( Channing Tatum) az egyetemen? 

V-drogkereskedés    E-illegális alkoholkereskedés         I-emberrablás 

8. Melyik hamarosan mozikban megjelenő film dolgozza fel Stephen Hawking 
életét? 

P-Jupiter felemelkedése      B-A szürke ötven árnyalata      Z-A mindenség elmélete 

6. Melyik része fog hamarosan kijönni a mozikban Az éhezők viadala című filmnek? 

T-Futótűz     E-A kiválasztott 1.   A-A kiválasztott 2. 

7. A tökéletes trükk című filmben, hogyan tudta Alfred ( Christian Bale) kivitelzni a 
tökéletes trükköt? 

S-volt egy ikertestvére        Z-klónozta magát     E-volt-nincs szekrénnyel 

9. A mielőtt meghaltam című filmben milyen betegség ellen küzd Ron Woodroof 
( Matthew MConaughey)? 

T-AIDS      I-leukémia    D-agydaganat 

10. Milyen színű Daisy Buchanan (Carey Mulligan) haja A nagy Gatsby című film-
ben? 

T-barna    Ő-szőke   K-fekete 



Filmkvíz  (könnyű) 

1. Hogy hívják  a Pocahontasban a bölcs fát?  
K-Bölcs asszony    H-Az élet fája     P-Willow nagymama 

2. Hova utaznak a Rio 2-ben a madarak?  
I-Amazonas dzsungelébe O-Afrikába    E-Ausztráliába 

3. Mit dolgozik az az ember, aki a Mézengúz című mesében segít 
a méheknek?  
J-cukrász N-virágárus B-festő 

4. Mit csinálnak az Egy bogár életében a sáskák tél előtt a han-  
gyáknál?  
O-Jönnek, esznek, elmennek A-Jönnek, isznak, maradnak              
É-Jönnek, fizetnek, elmennek 

5. Milyen színű Jane ruhája a Tarzan című mesében?  
G-kék K-sárga T-rózsaszín 

6. A Polar expresszben mit kap első ajándékként a gyermek?  
K-csengőt  M-sapkát  P-kabátot 

7. Hogy hívják Hádész segítőit?  
E-Bot és Vég I-Pech és Pánik       Á-Jobb és Bal 

8. Mibe szorul be Z és a hercegnő a Z, a hangya című mesében?  
Ó-buborék  I-ablak  A-bánya 

 

 Klicsu Dorottya  

Lendvai Flóra  

   (ex-boscósok) 

Film- és könyvajánló 

Kamuzsaruk 

Két jó haver az évszázad ugratására 
készül. Szerintük egy nagy poén érde-
kében nem ciki rendőrnek öltözni, és 
kicsit járőrözni békés környékükön: a 
zsaruknak úgysincs soha semmi dolga 
arrafelé. Kivéve most. Ugyanis színre 
lép egy maffiózótovább», aki nem a 
vicc kedvéért hord magánál pisztolyt. 
A két barát hiába magyarázza, hogy ők 
csak játékból vettek egyenruhát. Az 
egyikük barátnője segítségével kényte-
lenek beleélni magukat a szerepbe. 
Akarva akaratlan, felveszik a harcot a 
szervezett alvilággal. 

Stephanie Perkins- Lola és a szomszéd srác 
 

Lola Nolan, a szárnypróbálgató divattervező nem híve a divat köve-

tésének. Ő jelmezeket alkot. Minél ütősebb a szerelése – minél szi-

porkázóbb, furább és vadabb –, annál jobb. De bármennyire hajme-

resztő is a stílusa, Lola imádja a szüleit, tűzbe menne a barátnőjéért, 

és merész terveket szövöget a jövőről. Szóval minden tök tuti (a dö-

gös rocker fiúját is beleértve), amíg vissza nem költöznek a kör-

nyékre a rémes Bell ikrek: Calliope és Cricket. Miután Cricket – a 

tehetséges feltaláló –,ikernővére árnyékából kilépve, ismét része 

lesz Lola életének, a lány rákényszerül, hogy végre tudomásul vegye 

az érzéseket, amiket időtlen idők óta táplál a szomszéd srác iránt. 

 Szabó Gina (ex-boscós) 



1.  David Guetta ft. Sam Martin - Lovers on the Sun 

2. Lilly Wood & The Prick – Player In C (Robin Schulz Remix) 

3. Oliver Heldens ft. Becky Hill - Gecko (Overdrive) 

4. Afrojack ft. Wrabel Ten Feet Tall (David Guetta Remix) 

5. Johnny K. Palmer & Dukai Regina - Lie to me 

6.  Avicii ft. Adam Lambert - Lay Me Down 

7. Chris Lake ft. Jareth – Heli 

8.  Hardwell ft. Matthew Koma - Dare You 

9.  Newik ft. Berkes Oliver - GoodBye 

10. Showtek ft. We Are Loud & Sonny Wilson - Booyah 

Top 10 

A megoldásokat ide írjátok le: 

Német rejtvény (Oktoberfest): 

Angol rejtvény (crosswords): 

Kereszrejtvény: 

Filmkvíz (könnyű): 

Filmkvíz (nehéz): 

Dudás-Kass Zsombor (7.b) 

A megfejtéseket november 4-ig lehet odaadni Ákos bácsinak. 

Együtt boscósok 

Antal atyát egész fatalon ismertem meg, amikor Albert-
falvára került plébánosnak. Ahogy telt-múlt az idő, Csa-
bi bátyámmal sokat jártunk hétköznaponként (még taní-
tás előtt) ministrálni, ahol sokszor találkoztunk vele. 
Mindig volt pár jó szava a ministránsokhoz, amivel 
buzdított minket a további szolgálatra. Később pedig 
reggelizni is meghívott bennünket, nehogy üres hassal 
menjünk a Boscóba órára.  

Aztán később, amikor már felsős lettem, a hittanórákon is találkozhattam vele. Na-
gyon szerettem ezeket az órákat, mert Antal atya mindig valamilyen viccel is megne-
vettette az osztályt, így jobban megragadtak ezek az alkalmak. Jellegzetes volt akko-
riban az is, ahogy végigvonult a folyosón: körülbelül 10-15 gyerek gyűrűjében haladt 
mindig, akik csüngtek rajta (volt, amikor ténylegesen fel is döntötték ☺). Ennek 
köszönhetően mindig lehetett tudni, hogy épp merre jár az iskolában. 

Rengetegen szerettük őt és jelenlétét a Don Boscóban! Sokat segített a gyerekeknek, 
a tanároknak és az iskolának egyaránt. Nagy kegyelem, hogy Ő éveken keresztül 
jelen volt itt és nevelt! Hálát adok a Jó Istennek, hogy együtt lehettem vele boscós! 

Fejes Miklós (ex-boscós) 
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Ha TE is szeretnéd szerkeszteni a BoScoLapot, 
jelentkezz Makrai Ákos bácsinál! 


