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Gratulálunk! 

Interjú Béla atyával 

- A Don Boscóban kapott valamit a "húsvéti nyuszi-
tól˝? ( A Don Boscóban kapott -e valami újat, ötle-
tet…) Fiatal szaléziként kerültem 1992 –ben a Don 
Boscóba és sokat kaptam az itt töltött 7 tanév alatt. 
Főleg lehetőséget a fiatalokkal értelmesen foglalkoz-
ni, sok bizalmat a munkához. Megértést és segítsé-
get, ha hibáztam, vagy amikor szerveztük a progra-
mokat. És sok barátságot, amiből jó néhány még 15 
év távlatából is megmaradt.  

- Don Bosco vajon hogy ünnepelte a húsvétot? És mi 
maradt meg mára belőle? Nem tudunk semmi külö-
nöset, hogyan ünnepelték a húsvétot. De azt tudjuk, 
hogy Valdoccóban éppen húsvétkor ünnepelhették a 
letelepedést, hogy végre otthonra találtak. És a szent-
té avatása is húsvétkor történt.  

- Gyerekkorában hogyan ünnepelték a húsvétot? A 
szokásos módon, családi körben. De locsolni nem 
jártam, nem szerettem. Viszont a ministrálást na-
gyon, a próbákat is, főleg mert jó baráti társaság volt 
együtt.  

- Bicentenárium alkalmából más lesz valamennyire a 
"húsvéti nyuszi ajándéka" (más lesz valamivel az idei 
húsvét?) Nem. Idén is Péliföldszentkereszten, az oda érkező családokkal ünneplünk. Nagy-
csütörtök estétől több mint száz ember, felnőttek és gyerekek, népesítik be a szalézi házat. 
Hagyományosan velük ünnepeljük a Szent Három Nap liturgiáját.  

- Mi a legjobb emléke a Don Bosco iskoláról? Esetleg van-e valamilyen húsvéthoz kötődő 
emléke a Boscóból? Sok jó emlékem van, de a húsvétot mindig szalézi házakban, templom-
ban ünnepeltem. Jó kaland volt az osztályfőnökség, a sok kirándulás, műsor, közös ima, 
lelkigyakorlatok. Sok poén volt a hittan órákon is. De a legjobbak a nyári és téli táborozá-
sok.  

- Bicentenárium évében milyen programokra hívná a diákokat, hívná fel a diákok figyelmét? 
Péliföldszentkereszten a bicentenárium tiszteletére július 19 -22 között szervezünk egy diák-
tábort a 13 – 17 éves fiataloknak. A legifjabb meghívottaink azok, akik most fejezik be a 
hetedik osztályt. Rövid, de intenzív együttlét lesz. A szomszédunk megengedte, hogy az ő 
telkén lévő tavat is használjuk, így igazi vakációs program lesz. Remélem alfáról is sokan 
eljöttök majd.  

- Mit üzen a mostani boscósoknak? Mire figyeljenek? Olvassák el és éljék meg azt, amit 
Bosco Jancsi a Vidámság Társasága szabályaiban nekik is adott. 

        Náray Bendegúz (6.a) 



Állati Hírek: 
Elképesztő: megmentette a férfit egy fóka 

A világsajtót azonban bejárta Kevin Hines különös története. Kevin másfél 
évtizede vetette le magát a Golden Gate-ről. Akkor 19 éves volt, és ostoba 
módon mindentől meg akart szabadulni. Csakhogy egy vízi állat nem 
hagyta! Kevin így lett a hírhedt önkivégző-hely kevesebb mint két tucat 
túlélőjének egyike (nem mellesleg, azóta civil segítőként az öngyilkosság-
ok megakadályozásáért, megelőzéséért, a túlélők felrázásáért küzd). 
 Mi történt Kevinnel? Ahogy később maga számolt be emlékeiről, a 
jéghideg vízbe becsapódva valamilyen "lényt" látott maga alatt. Pesszimis-
ta állapotba került öngyilkoshoz méltón azt gondolta, na tessék, itt egy cá-
pa, szóval ebből nem lesz vízbe fulladás, majd ez a szörnyeteg rögtön fel-
falja őt. Különös módon, ahhoz képest, hogy az előbb még meg akart halni, 
ez a gondolat megrémítette, pánikba esett. Ha valóban egy cápa közelében 
került volna a mély vízbe, ez sem segített volna rajta - csakhogy azt érezte, 
hogy az a különös az állat az orrával-testével elkezdi lökdösni az egyre 
magatehetetlenebb emberi testet kifelé a vízből! 
 A megdöbbentő állati segítség pedig időt adott az időközben riasz-
tott mentőalakulatnak, hogy rátaláljanak a fiatalemberre. 
 Kevin Hines, amikor megnyugodott és kilábalt a depresszióból, nyo-
mozni kezdett, hogy megtudja, kinek-minek köszönheti az életét. 
 Talált egy szemtanút, aki az ugrása idején a hídon tartózkodott: a 
férfi pedig elmesélte neki, hogy a cápának hitt tengeri állat valójában egy 
fóka volt! 
 Az egykor depresszióval küszködő Hines hangoztatta: minden meg-
változott benne azután, hogy csodával határos módon életben maradt. Nos, 
biztosat nem tudhatunk. A vízben fuldokló emberek kimentéséről bizonyos 
kutyafajták (mindenekelőtt a labrador és az új-foundlandi) híresek, olyany-
nyira, hogy szinte strandolni sem engedik a közelükben tartózkodó embe-
reket, ha kell, ha nem, "kimentik"... 
 Sok leírás szól arról is, hogy ha valakinek szerencséje van, vízbe 
esve éppen delfinek találnak rá, hiszen rájuk is számíthat. 
 Azt, hogy egy fóka miért viselkedik 
így, ilyen ösztön vezérli, honnan "tudja", 
hogy a víz, amely neki otthonos közege, a 
mellé zuhant embernek halálos veszély, 
nem tudjuk. 

Rakonczai Maja  (7.b) 

Istentől kapott életére feladatot, 

Don Bosconak hívták e kiváló pa-

pot. 

Álmodott egy művet, s véghez is 

vitte, 

Soha el nem fogyott ereje s hite. 

 

Istenhez vezetett minden fiatalt, 

S meg kellett vívnia ezer viadalt, 

De a világgal szemben vállalta a 

harcot, 

Ezért látott maga körül ezer vidám arcot. 

 

Istennel járta be hosszú földi útját, 

Jól zenélt minden gyerek lélek-húrján. 

Elvégezte, mi volt a feladat: 

A jóra vezetni minden fiatalt. 

 

Istennél van ma is, s tekint le ránk, 

Mint mindig megértő, jóságos atyánk. 

Szálljon fel őhozzá naponta imánk: 

Legyünk jók, s szívünk legyen vidám! 

Don Bosco versíró pályázatának  
 győztes művei 

Bató Mihály (ex-boscós) 



 
Egy ember, ki sok fiún segített, 
Legtöbbjük szegény, rosszsorsú, elesett. 
Kihúzta őket rosszból, bajból, 
Otthont adott, mindezt jószándékból. 
 
Egy ember, ki bízott és szeretett, 
Ha nagy baj is volt, ő el nem keseredett. 
El nem keseredett, mert bízott Istenben... 
Istenben, s az ő atyai szeretetében. 
 
Egy ember, kire mindig számítani lehetett, 
Ha tudott, ő mindig mindenkinek segített. 
Sokan szerették, de voltak ellenségei,  
Kik nem értették, miért ily önzetlenek tettei. 
  
Egy ember, ki mosolygott és nevetett, 
Áradt belőle a vidámság s szeretet. 
Körülötte a gyerekek is vidámak voltak, 
Játszottak, szórakoztak, közben az életről sokat tanultak. 
 
Egy ember, ki nevelt és szeretett, 
Életével példát mutatott mindenkinek. 
Egy ember, ki utolsó órájában is Istenre gondolt, 
Egy Szent, kinek neve: Don Bosco! 
  
       Kerekes Boróka (7.b) 

Receptek 
Raffaello golyó:  
Hozzávalók : / 6 adag / 

3 ek finomliszt, 5 ek cukor, 
1 csomag vaníliás cukor, 
10 dkg margarin, 3 dl tej 
30 dkg kókuszreszelék 

Elkészítés: 
A lisztet és cukrot egy edénybe elkeverjük, majd apránként hozzáadjuk a tejet, 

és csomómentesre keverjük, majd lassú tűzön felfőzzük. 
Ezután hozzáadjuk a margarint és a kókuszreszelékből 20 dkg-ot, majd tovább 

főzzük néhány percig ezekkel a hozzávalókkal. Ha besűrűsödött levesszük a 
tűzről, és hagyjuk hűlni. 

Az immár elkészült masszánkból kis gombócokat formázunk, ( közepébe tehe-
tünk  mandulát vagy mogyorót), majd megforgatjuk a maradék 10 dkg kó-

Húsvéti keksz : 
Hozzávalók / 4 adag: 
Keksz: 
300 g finomliszt, 100 g porcukor, 
6 teáskanál vaníliás cukor, 1 db tojás, 
0.5 citromból nyert citromhéj, 

Máz:  

2 db tojásfehérje, 10 csepp citromlé, 
250 g porcukor (amennyitől jó álla-

Elkészítés: 
Keksz: 

A keksz hozzávalóit kimérjük egy tálba, és kézzel vagy dagasztókarokkal ellátott 
keverőgéppel összegyúrjuk. Majd 30 percre hűtőszekrénybe tesszük pihenni. 

Máz: 

1. A tojásfehérjéket kicsit elkeverjük elektromos mixerrel, majd szép lassan el-
kezdjük hozzáadni az átszitált porcukrot, amíg megfelelő állagú nem lesz a máz. 
Néhány csepp citromlevet adunk hozzá, és fehéredésig verjük. 

2. Nyomózsákba kanalazzuk, és díszíthetjük is a süteményeket. Tetszés szerint 
színezhető is a máz különböző ételfestékekkel. 

Sármay Dorka és Dévényi  Csenge (8.a) 



Keresztrejtvény 

 
1 Főpap vagy írástudó 

2 Jézus arcát törölte meg a Golgotára menet 

3 A Péter név jelentése 

4 A hitietlen tanítvány 

5 Júdás ezt csinálta mesterével 

6 Jézus édesanyja 

7 Koponyák hegye latinul 

8 Jézus a .. Királya 

9 Bon Bosco 200. születésnapja 

10 Jézus koronája 

Kátai-Pál Benedek (6.a) 

Wer weiß den Reim? 

  
Auf den Dächern, in den Lauben 
             gurrt ein Pärchen grauer _ _ _ _ _ _! 
Grüne Augen, Seidentatzen, 
             zärtlich schnurren alle _ _ _ _ _ _! 
Morgens schon in aller Frühe 
             melkt der Bauer seine _ _ _ _! 
Spring nicht weg! Ob ich dich kriege? 
             Warte doch, du alte _ _ _ _ _! 
Hebt die Federn schillernd blau, 
             so stolziert der schöne _ _ _ _! 
Wie sie gackern, scharren, rennen, 

                         alle Hähnchen, alle _ _ _ _ _ _! 
Grad ist Klaus zurückgekehrt, 
             in den Stall führt er sein _ _ _ _ _! 
Knochen knabbern ist gesund, 
             knurrt im Hof der braune _ _ _ _! 
Ist keine Löwe, ist kein Luchs, 
             nein, dort schleicht der rote _ _ _ _ _! 
Manchmal hörst du nachts Geheule – 
             kein Gespenst! Das macht die _ _ _ _! 

          (nach Christa Zeuch) 

  

                              
  

                          
       Wenn du die färbigen Buchstaben in der richtigen Reihenfolge 

       zusammenliest, bekommst du ein Haustier! 

Német rejtvény 

Tünde néni 



Angol rejtvény 
Put the words in English in the crossword.  

Zselés cukor 

Angyal 

Amibe gyűjtheted a csoki tojásokat 

A feltámadás napja 

Ez zárta el a sírt 

Sírhely (grave) 

Nyuszi (rabbit) 

Templom (church) 

Ezt is esszük, de nem édes 

Ki is festheted ezeket 

Templom 

Itt történt Jézus keresztre feszítése 

Nagyhét (szent hét) 

Áldás 

Húsvét 

 
I wish you a Happy Easter 

Laci bácsi 

Közvélemény kutatás 

Melyik verset szoktad mondani, amikor locsolni mész? 

Felsős fiúk: 

Zöld erdőben jártam…      9 szavazat 

Egyiket se, mert nem megyek locsolni    7 szavazat 

Sivatagban megy a teve…      6 szavazat 

Mindenfélét, amit éppen mondani szeretnék…   5 szavazat 

Ferrárival érkeztem…       4 szavazat 

Tele van a hajad kosszal…      3 szavazat 

 
 Alsós fiúk: 

 Zöld erdőben jártam…       8 szavazat 

 Erdő szélén zöld a páfrány…      5-5 szavazat 

Ferrárival érkeztem… 

 Ákom bákom…        4 szavazat 

 Ha nem kapok piros tojást…      3-3 szavazat 

Ajtó alatt állok… 

Milyen verseket szoktak mondani neked leggyakrabban húsvétkor?  

Felsőslányok: 

Zöld erdőben jártam…       18 szavazat 

Ferrárival érkeztem…       3-3 szavazat 

Nem szoktak jönni hozzám locsolók 

Egy tök , két tök, öt tök... , Ákom bákom    1-1 szavazat 



Alsós lányok: 

Zöld erdőben jártam…      7 szavazat 

Kóla ez csak színtelen…       5 szavazat 

Ha nem kapok piros tojást…      4 szavazat 

Ajtó alatt állok…        2-2 szavazat 

Ákom bákom… 

A legnépszerűbb vers: 

 

Zöld erdőben jártam, 

Kék ibolyát láttam, 

El akart hervadni, 

Szabad-e locsolni? 

Vermessy Adri és Andris  (7.b  és 4.b) 

A rejtvények megoldásait (legalább kettőt) máj. 6-ig juttassátok el Ákos bácsinak! 

Ezt vágjátok ki! 

Német: 

 

Angol: 

 

Filmkvíz: 

 

Keresztrejtvény: 

Kerületi szépkiejtési 

verseny 

5-6. osz-

tály 
Németh Györk 

VI. he-

lyezés 

Kerületi matemati-

kaverseny 
7. ostály Kukor Huba 

V. helye-

zés 

Kerületi prózamon-

dó verseny 

5-6. osz-

tály 
Győrik Balázs 

V. helye-

zés 

Kerületi versmondó 5-6. osz- Bor Anna VI. he-

Kerületi szépolvasási 

verseny 
3. osztály 

Riedel Richárd 

Zdenkó 

III. helye-

zés 

Kerületi rajzverseny 
5-6. osz-

tály Kátai-Pál Benedek 

I. helye-

zés 

Kerületi ügyességi 1-2. osz-
1-2. osztály 

IV. he-

Kerületi ügyességi 

sorverseny 

1-2. osz-

tály 
1-2. osztály 

IV. he-

lyezés 

Fővárosi rajzverseny 6.osztály Kátai-Pál Benedek IX. helye-

Egyházmegyei mate-

matikaverseny 
6.osztály Bibor Noémi 

V. helye-

zés 

Egyházmegyei mate-

matikaverseny 
7.osztály Stefler Bence 

V. helye-

zés 

Kerületi CSIVIT ver-

seny 
3-4.osztály 3-4.osztály 

I.helyezé

s 

Kerületi CSIVIT ver-

seny 

5-6. osz-

tály 
5-6.osztály 

II.helyez

és 

Kerületi CSIVIT ver-

seny 

1-2. osz-

tály 
1-2. osztály 

I.helyezé

s 

Szalézi bőrönd ve-

télkedő 

 felső ta-

gozat 

Kelemen, Kováts, 

Kruppi 

I.helyezé

s 

Kerületi versmondó 

verseny 

7-8. osz-

tály 
Makula Norina 

IV.helyez

és 
Csík Máté (4.b) 

Versenyeredmények 



1. A ló úgy szaglászik benne, mint egy kutya.     
 H: Aranyhaj és a nagy gubanc K: Micimackó L: Aladdin  

2. Két lány testvér van, akikből az egyik hideg, a másik meleg.   
           
 Ó: Jégvarázs I: Hamupipőke A: Csipkerózsika  

3. A főszereplők sose nőnek fel.       
 D: Dinoszauruszok F: Pán Péter S: Alice Csodaországban  

4. Vörös hajú sellő lány.        
  A: Mézengúz O: Polar expressz E: Ariel, a kis hableány  

5. Egy lány beleesik egy nyúlüregbe, s átkerül egy másik világba.  
           
 H: Alice Csodaországban G: Rontó Ralph F: Mulan  

6. Egy bátor kalandor elindul, hogy felfedezze az elveszett világot, s 
közben megtalálja szerelmét.               
Ő: Szépség és a szörnyeteg É: Atlantisz - Az elveszett birodalom Á: 
Jumanji  

7. Egy kisfiú elveszíti bátyját, de új robot barátja megvigasztalja.  
           
 R: Hős 6os N: Doboztrollok M: Mary &amp; Max  

8. A világhírű versenyautó vidékre kerül, ahol dolgoznia kell a város-
ért.            
 P: Repcsik K: Verdák T: Hotel Transylvania  

9. Az ifjú viking barátságot köt a különleges fekete sárkánnyal.   
 E: Így neveld a sárkányod A: Sárkányszív Ó: Paddington  

Filmkvíz 

Klicsu Dorottya és Lendvai Flóra (ex-boscósok) 

Don Bosco bicentenárium az 
Antarktiszon  

A bicentenárium logójával ellátott zászló leng az 
antarktiszi jeges szélben. A világ egyik legdélibb 
pontján is megemlékeznek Don Bosco születése 
kétszázadik évfordulójáról. 
A kordobai X. Piusz szalézi iskola növendékének 
édesapját, Cristian Sosa őrmestert egy éve az ant-
arktiszi Belgrano 2 bázisra kapott kinevezést.  Sosa 
őrmester és a X. Piusz iskola szalézi közössége úgy 
döntött, hogy a bicentenárium hivatalos logójával 
ellátott zászlóval jelölik meg a szalézi rend alapító-
ja születésének kétszázadik évfordulóját a világ 
egyik legdélebbi pontján. 



ISKOLÁNK EGYIK CSAPATA NYERTE MEG A „BŐRÖNDÖS” 
VERSENYT 

 

Január 31-én, szombaton tartották Óbudán a szaléziak Don Bosco napját. 
A színes programok mellett a korábban meghirdetett boldog Sándor István 
életéhez kapcsolódó "Bőröndös" verseny eredményhirdetése is ekkor volt. 
Iskolánk 6.b-s csapata nyerte meg ezt a verseny, a csapat tagjai Kelemen 
Gréta, Kováts Annamária és Kruppi Or-
solya, patronálójuk és a verseny iskolai 
gondozója Zsiga Zita tanárnő volt. 

Kelemen Gréti, Kováts Anna, Kruppi 
Orsi és a bőrönd! (A győztesek vissza-
emlékezése) 
 

A bőröndös projekthez szuper 
csapatot alkottunk:(Kováts) Anna és 
(Kruppi) Orsi  szerkesztette (Kelemen) 
Gréti ötletei alapján a szöveges részeket a 
bőröndbe. Ötlet bőségesen volt, de a bőrönd túl kicsi lett volna hozzájuk, 
ezért mindenki csak egyet-kettőt mondhatott. Anna ötletei nyomán került 
be a kereszt és idézetek Don Boscótól. Gréti az imakönyve, Orsi pedig a 
rózsafüzért ajánlotta. A kokárda titokzatos mód utólag, szállítás közben 
kerülhetett bele, ami valószínűleg a szaléziak és a márciusi ifjakra utalhat. 

A bőrönd Annáéké volt, amit a poros padláson találtunk 
(Éjszakánként néha még fel-fel riadok az egérgyerekek sírására, akiket ki-
lakoltattunk a bőröndből). Szintén a padlásról származó írógép darabjai is 
bekerültek a bőröndbe. Csak úgy a „vicc” kedvéért vágtunk bele az esélyte-
lenek teljes nyugalmával. Akkor még nem volt tétje a dolognak (AKKOR 
MÉG), de aztán mikor a többi csapat is gőzerővel vágott neki a bőröndnek, 
mi is kezdtük érezni a súlyát annak,  amit vállaltunk (a bőrönd súlyát ha-
ha!). A munkából mindenki kivette a részét (még Kálmán bácsi is, aki vé-
gül beszerelte a világítást). A fáradságos kitartó munkánk meghozta gyü-
mölcsét, mert első helyezést értünk el a szalézi bőrönd versenyen. Gréti 
képviselte csapatunkat az eredményhirdetésen. SMS-ben értesített minket, 
hogy utazunk Torinóba, mert a mi bőröndünk nyerte meg a versenyt! Aztán 
kiderült, hogy a nyeremény még se egy utazás a Holdra, hanem egy bő-
röndnyi holmi (amiből Kálmán bácsinak csak az erkölcsi dicsőség jutott). 

A bőröndök pontos tartózkodási helyét nem tudjuk! De az biztos, 
hogy az egyik résztvevő iskolájából jön, vagy éppen oda tart. 

Szerkesztők: 

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

Győrik Balázs (6.a)           Kátai-Pál Benedek  (6.a)      

Náray Bendegúz (6.a)       Szabó Gina (ex-boscós) 

Rakonczai Maja (7.b)       Dévényi Csenge (8.a)       

Sármay Dorka   (8. a)       Csík Máté (4.b) 

Lendvai Flóra      és          Klicsu Dorottya (ex-boscós) 

Laci bácsi                          Tünde néni                 

Főszerkesztők: 

Ha TE is szeretnéd szerkeszteni a BoScolapot, 

jelentkezz Makrai Ákos bácsinál! 


