
BoScolap 

 Savio díjasok: Csoboth-Róbert Borbála, Somogyi Rebeka, Keszthelyi 

Gábor. Sinkovits Imre díj: Gimesi Anett és Nagy Zsófia Léna. Gárdonyi 

Géza díj: Jákli Orsolya. Gróf Wesselényi Miklós díj: Steiner Gréta. II. Já-

nos Pál pápa díj: Medgyessy Zsuzsanna.  Sík Sándor díj: Szeifert Cintia.  

Öveges József díj: Rozman Nikolett. Don Bosco díj: Goda Richárd.  

Gratulálunk nekik! 

2014/2015 4. szám                                                                         200Ft                              

A Határtalanul pályázat jóvoltából 3 napra 

ellátogathatott a 7. évfolyam Délvidékre. 14-

én reggel 7 órakor indultunk az iskola elől. 

Bár a buszos utazás nagyon hosszú volt, folya-

matos kiselőadásokkal szórakoztathattuk 

egymást. A Vajdaságban először a zentai csa-

ta emlékművét néztük meg, ahol a részesed-

hettünk egy kis szemétszedésben is. Bár sze-

rencsére nem volt sok dolgunk, Ákos bácsi 

dokumentálta tevékenységünket a kissé gya-

nakvó szülők számára is. Utána megnéztük a 

városházát és a kilátót. Következő úticélunk 

Csantavér volt, ahol a Páduai Szent Antal 

templomban mesélt nekünk a 203cm magas 

plébános a templom történetéről.  Szabadkán 

először a magyar áldozatoknak állított turul-

madaras emlékműhöz mentünk, amit meg is 

koszorúztunk. A tiszteletadás után városné-

zésre indultunk, és megcsodáltuk a szecesszió 

szinte minden ottani remekművét. A nap 

utolsó programjaként a Palicsi-tónál sétál-

tunk, ahol remek fényképek készültek Ver-

mes Lajos (palicsi olimpiai játékok megálmo-

dója) szobra mellett. Mindezek után elérkez-

tünk a szállásunkra, a Róka-tanyára, ahol egy 

nagyon finom vacsora és egy ,,gyilkos 

tyúk”várt minket. Másnap fél hétkor kelhet-

tek azok a szerencsés sportemberek, akik a 

Mezeire készülve elmehettek futni Márkus 

Ákos bácsival (személy szerint nem irigyeltem 

őket). Történelmi helyszínekkel folytatódott 

kirándulásunk. Előbb  a zimonyi Hunyadi-

tornyot járhattuk körbe, majd Nándorfehér-

vár bevétele következett, ahol „magyaros” 

csoportképekkel vontuk magunkra a figyel-

met. Ezek után jött a szendrői vár, ahol rajz-

verseny keretében örökítettük meg a várfa-

lat, és aranyos kutyusokkal is találkoztunk. 

Végül a székelykevei iskolába látogattunk el. 

Itt körbevezettek minket (hatalmas tornate-

rem+lelátók) , és egy kislány mesét is mon-

dott nekünk. Este diákszálláson aludt a cso-

port,de mi,7.a-s lányok és Adri,Olga néni-

hez,egy falubéli nénihez mentünk. Olga néni-

nél elképesztő szállásunk volt. 2 emberen-

ként fürdőszoba, hatalmas ágyak….(ráadásul 

bevallotta,hogy ő is szereti a mosómaci-

kat).Reggelinél minden tele volt házi készíté-

sű ételekkel és elvárta,hogy meg is együk. 

Kitettem magamért, de még így sem sikerült. 

Utolsó napunkon Péterváradra mentünk, 

majd legvégül Újvidéket látogattuk meg, ahol 

szuvenírek vásárlását is megejthettük. Haza-

felé úton megnéztük Ákos bácsi gyerekkori 

kedvencét a Top Secretet. Hát mindenkinek 

csak ajánlani tudom. Sok-sok élménnyel let-

tünk gazdagabbak a 3 nap során, melyről a 

délvidéki naplók is árulkodnak… 

PAJZSÁVAL ÓVJA NEMZETÉT, A DÉLVIDÉK 

 (Vajdasági kirándulásunk) 

Nándorfehérvári csoport-

képünk, magyaros öltö-

zékben. 

Dudás-Kass Csenge (7.a) 



Erdélyben jártunk… 

Indulásunk hajnalán, öt óra körül kezdett megtelni 

az iskola előtti tér cuccaikat cipelő nyolcadikosok-

kal és mérsékelten éber szüleikkel. Miután felszáll-

tunk a buszra, varázsütésre gyorsultak fel az ese-

mények.   Elsőként megcsodál-

hattuk az aradi Szabadság- szobrot és emlékezetes találkozást élhettünk át egy ma-

gyar öregúrral, aki könnyes szemekkel hallgatta Szózatunkat. A dévai várba (a tér-

iszonyosok nagy örömére) siklóval mentünk fel, majd meghallgattuk Böjte atya 

szentmiséjét és a Szent Ferenc Alapítvány által gondozott gyerekekkel kosaraztunk. 

Esténként mindenki máshogy foglalta el magát, de az alvást csak a nagyon elszántak 

kísérelték meg.  Áloműzőnk Norbert testvér volt,  ,,Jóóóó reggelt Uram Jézus!˝ kiál-

tására mindenk ijedten pattant ki az ágyból.      

   Vajdahunyad várát az esős idő ellenére is bevettük.  Mikor 

Gyulafehérvárra érve leszálltunk a buszról, egy ,,kedves˝ cigánygyerek üdvözléskép-

pen salátával dobált minket, de ez sem tántorított el minket a székesegyház megte-

kintéstől. Szállásunk Alvincon volt, Norbi esti prédikációját a frissen felújított temp-

lomban tartotta, amit csillagképvadászat követett. Kolozsváron a Protestáns Teoló-

giai Intézet kollégiumában vendégeskedtünk két napon keresztül. Bár a viharfelhők 

keresztbehúzták számításainkat, a várost így is sikerült bejárnunk. A hazaúton meg-

néztük a nagyváradi templomot, Körösfőn bekukkanthattunk a gyönyörű reformá-

tus templomba, majd Kenderesen eredményes méta meccset játszottunk le. Végül 

az Albertfalva utcába érve ráeszméltünk, hogy itthon vagyunk.                       

Haid Anna (8. b)  

Ein kleines  österreichisches Deutsch 
Kennst du die folgenden Ausdrücke?  Was passt zusammen? Ergän-
ze das Rätsel! 

Német rejtvény 

Tünde néni 



1. Magyarország NY-i szomszédja, vele hoztuk létre a Monarchiát
(1867) 
2. Don Bosco alapította 
3. Ehhez a városhoz köthetők az I. világháborút lezáró békék. 
4. Ehhez az országhoz tartozik most Felvidék 
5. Nemzeti összetartozás …. . 
6. … Albert- magyar békedelegáció vezetője 
7.  Osztrák-Magyar…      Kátai-Pál Bendek(6.a) 

Keresztrejtvény (a nemzeti összetartozás jegyében) 

Laci bácsi 

Lendvai Flóra (ex-boscós) 

FILMKVÍZ  

Hányadik Karib-tenger kalózai filmet forgatják idén? 

A, 3 B, 4 J, 5  

Nincsen kettő…. mi nélkül? 

E, banán Ó, négy C, mosogatógép 

Hogy hívják a mamutot a Jégkorszak című animációs rajzfilmben? 

B, Manfréd S, Sid D, Diego 

Mikor fog a mozikban bemutatásra kerülni a Star Wars: Az ébredő Erő című film? 

A, 2015 E, 2016 I, 2017 

Ki a főszereplője a Kincs, ami nincs című vígjátéknak? 

A, Johnny Depp R, Bud Spencer K, Brad Pitt 

Melyik évszakban játszódik a Reszkessetek betörők! című film? 

Á, tél U, nyár T, tavasz 

Milyen élőlény Shrek? 

A, mutáns B, elvarázsolt ember  T, ogre 

Közvélemény-kutatás 

Kedvenc együttesek 

Felsősök: 

1. One Direction-Green Day (6-6 szavazat) 

2. Bastille 

3. Punanny Massif-Halott pénz 

Alsósok: 

1. Alma Együttes (10 szavazat) 

2. Halott pénz– AC/DC 

3. Kiscsillag-Tankcsapda-Republic 
Vermessy Adrienn és  (7.b) 

Vermessy  Andris (4.b) 



Perez-Lopez Áron Ricardo cikke a Nature 
Scientific Reportsban 
Perez-Lopez Áron Ricardo - 2012-ben balla-
gott el iskolánkból – nevét sokain ismerheti-
tek. Egy újabb eredményéről számolhatunk 
be nagy büszkeséggel.  
Májusban jelent meg Áron elsőszerzős cikke 
a Nature Scientific Reportsban Targets of 
drugs are generally, and targets of drugs 
having side effects are specifically good 
spreaders of human interactome 
perturbations címmel. Nagyon ritka, hogy 
középiskolás diák rangos nemzetközi lapban 
elsőszerzős cikket tudjon közölni. Érdekes-
ség, hogy volt tanítványunk a Semmelweis 
Egyetem szabályai szerint ezért a teljesítmé-
nyéért PhD fokozatot kaphatna, ha lenne 
diplomája.  
Áron cikke a Nature Scientific Reports oldalain a következő linkre kattintva olvasha-
tó: http://www.nature.com/srep/2015/150511/srep10182/full/srep10182.html  
A „professzor úr” a Boscolap felkérésére összegezte írását: 
„A cikkemben/cikkünkben arra kerestem/kerestük a választ, hogy miként lehet há-

lózatos módszerekkel kis mellékhatású gyógyszereket kifejleszteni. 

Erre az ad lehetőséget, hogy az emberi sejtekben a fehérjék hálózatként működnek 

együtt, azaz egynek a kiesése magával vonja a vele kölcsönható fehérjéknek ("a 

szomszédjainak") a rosszabb működését. Így amikor egy gyógyszerrel gátoljuk a 

betegséget okozó fehérjét, több másikat is befolyásolunk, ami sok fehérje kiesése 

esetén komoly mellékhatásokkal járhat, és ez a veszély valós, mivel az ilyen, beteg-

séget okozó fehérjék vagy fehérjeváltozatok általában központi helyen vannak háló-

zatos szempontból. Azonban ugyanezt a hatást ki lehet használni úgy, hogy nem 

közvetlenül a beteg fehérjét támadjuk, hanem valamely "szomszédját", és így köz-

vetetten érünk célt. A kutatás során ezt a hatásterjedést modelleztük hálózatos 

eszközökkel. Sok ismert gyógyszer célpontfehérjéje esetén megnéztük, hogy a ki-

esésük mennyire befolyásolja a hálózat további részét, és megpróbáltunk felállítani 

egy kapcsolatot ezen mérőszám, valamint a gyógyszerek mellékhatásai között. 

 Az eredmények arra mutattak, hogy a gyógyszercélpontok jól terjesztik ebben (az 

emberi fehérje-fehérje kölcsönhatási) hálózatban, közöttük is különösen jól azok, 

amelyeket célzó gyógyszerek ismert mellékhatásokkal rendelkeztek.” 

Az Expo Milano 2015 május 1-én nyí-
lik meg a látogatók előtt. A Szalézi 
Család is jelen lesz a kiállításon, a 
szalézi pavilon neve „Casa Don Bosco” 
vagyis Don Bosco Ház. Ez a pavilon az 
egyetlen, amely egy személy nevét 
viseli, és egy szerzetesrendre utal, nem 
egy országra vagy gazdasági társaságra. 
A részvétellel egyben Bosco Szent Já-
nos születésének bicentenáriumára is 
emlékezik a Szalézi Család. 

A Szalézi Család a civil társadalom 
kategóriában vesz részt, mert felismerte 
a kiállítást jelentős kulturális és oktatási 
értékeit és hozzá akar járulni az ese-
ményhez. A kiállítás „ Táplálni a Föl-
det, energiát adni az Életnek” témáját a 
szalézi történelem és karizma fényében 
értelmezik: „Oktatni a fiatalokat, az 
élet energiáját”. 

A szalézi jelenlét célja, hogy megerő-
sítse, mi szerint két biztos módja van 
annak, hogy hozzájáruljanak a környe-
zet fenntarthatóságához és a bolygó 
jövőjéhez: az oktatás és a fiatalok veze-
tése. Látható lesz „a szalézi oktatási 
rendszer hatása, olyan volt növendékek 
vallomásain keresztül, akik Don Bosco 
iskolájában nőttek fel. Üzletemberek és 

nevelők, pedagógusok és politi-
kusok, férfiak és nők öt föld-
részről tesznek tanúságot arról, 
hogy ez az oktatási modell a 
gyakorlatban segít a fiataloknak 
növekedni, minden nap, az 
egész világon.” 

Kétszáz évvel a születése után 
Don Bosco még mindig sokat 
tud mondani és felkínálni a 
szülőknek és a nevelőknek a 

társadalom és a világ minden tájáról, 
azáltal, hogy a fiatalabb generációt a 
személyes figyelem és a politikai prog-
ramok középpontjába helyezi. A fiata-
lok teljes emberi és lelki nevelése a 
szalézi oktatás alapvető célja világszer-
te. Ez egy jelentős fegyver a mélysze-
génység és a szegénység új formái el-
len folytatott küzdelemben, és szüksé-
ges eszköz, amellyel el lehet érni a 
méltányos és fenntartható integrált em-
beri fejlődést. 

A szalézi pavilont a kiállítás végén, 
október 31-én lebontják, a szerkezetet 
konténerekbe teszik és elszállítják Uk-
rajnába, ahol továbbra is elláthatja fel-
adatát, mint otthon, iskola és játszótér. 

A szalézi pavilonban a hivatalos meg-
nyitás után május 2-án négynapos elő-
adás-sorozat kezdődik, amelynek első 
napján „Akartok valami jót tenni? Ne-
veljétek a fiatalokat!” címmel Bruno 
Ferrero atya és Runita Bojra nővér tart 
előadást Fabio Attard szalézi 
ifjúságpasztorációs megbízott részvéte-
lével. 

Szalézi pavilon a Milánói Világkiállításon  



Májusban ismét megrendezésre került iskolánkban a Bosco Bajnok-
ság, melynek nyertese megszerezheti az áhított Bosco Kupát.  

A hagyomány szerint az alsó tagozat és a felső tagozat diákjai mérik 
össze futball tudásukat és lelkesedésüket. A több fordulós mérkőzé-
seken először az évfolyamok játszanak egymás ellen, majd a nyertes 
osztályok mérkőznek meg egymással a végső győzelem reményében. 

Idén a mi osztályunk számára nagyon szerencsésen alakultak az ed-
digi eredmények, mert mi mérkőzhettünk meg a nyertes második és 
harmadik osztályok focistáival.  

Az első meccsünket a 4. a osztállyal játszottuk, amelyet 8:3 ered-
ménnyel nyertünk meg. A második mérkőzésen a 4. c osztály volt az 
ellenfelünk, és 8:1 eredménnyel megnyertük. A harmadik meccsen 
az 1. b osztály ellen léptünk pályára. Ők 3 gól előnnyel kezdtek, de 
az eredmény ismét nekünk kedvezett. 

Az eddig játszott három mérkőzésen remek hangulat volt, és az osz-
tályok szurkolói is kitettek magukért. Minden játékos lelkesen és 
örömmel vett részt a bajnokságon, derekasan küzdöttek a focisták.  

A végső eredmény még nem dőlt el, de annak ellenére, hogy nyerni 
szeretnénk, szerintem nem ez a legfontosabb. Együtt vagyunk, közö-
sen játszunk, Hajrá Boscosok!    Csík Máté (4.b) 

 

Szokásos módon a felsősöknél is lezajlott a 
Bosco-kupa. Az ötödikesek és a hatodiko-
sok küzdelménél a 6.a jutott tovább, de ez 
nem meglepetés mert mi is csak döntetlent 
játszottunk velük tavaly. A nagyobbaknál 
pedig a 7.a ellenállhatatlan volt, és mindhá-
rom riválisát magabiztosan győzte le. Így a 
Vidámság napján a 6.a és a 7.a mérkőznek 
meg egymással.  
 
Stefler Bence (7.a) 

Bosco-kupa 

7.a 

Almachips 

Hozzávalók / 2 adag 
2 db alma 

1 citromból nyert citromlé 

200 g porcukor 

0.5 l víz 

 

Elkészítés 
Az almákat alaposan megmossuk, megszárítjuk. (Nem kell meghámoz-

ni, magozni sem.) Olyan vékonyra szeleteljük, amilyenre csak tudjuk. 

(A végeit nem használjuk fel.) 

Az almaszeletek mindkét oldalát megkenjük citromlével. Egy lábasban, 

lassú tűz felett, feloldjuk a cukrot a vízben, majd erősebbre vesszük a 

lángot és felforraljuk. 

A forró szirupot hőálló tálba öntjük és beledobáljuk az almaszeleteket. 

Lefedjük és egy éjszakán át állni hagyjuk. 

Másnap kivesszük az almát a cukros léből, konyhai papírtörlővel felitat-

juk a nedvességet a szeletekről és sütőpapírral vagy szilikonlappal bé-

lelt tepsire helyezzük őket egymás mellé. 

100 fokos sütőben 60 perc alatt kiszárítjuk az almaszirmokat. Félidő-

ben megforgatjuk a szeleteket.     

A rejtvények megoldásait (legalább kettőt) jún. 12-ig juttassátok el 

Ákos bácsinak! Ezt vágjátok ki! 

Német: 

Angol: 

Filmkvíz: 

Keresztrejtvény: 



Joghurtos epres pohárkrém  
babapiskótával 

Hozzávalók: 

5 dl natúr joghurt  

5 dkg kókuszreszelék 

4 ek cukor 

1 csomag vaníliás cukor 

1 teáskanál vanília aroma 

200 ml habtejszín 

25 dkg eper 

1 dl víz 

0,5 citromból nyert citromhéj (reszelve) 

10 dkg babapiskóta 

Elkészítés: 
A joghurtot a vaníliás cukorral, 2 evőkanál cukorral és a vanília aromá-

val elkeverjük, majd hozzáadjuk a kókuszreszeléket. 

A tejszínt 1 evőkanál cukorral habosra verjük. 

Az epret apró darabokra vágjuk, majd 1 evőkanálnyi cukorral, vízzel és 

a reszelt citromhéjjal forralni kezdjük, míg be nem sűrűsödik egy kicsit. 

Ha elkészült megvárjuk, hogy hűljön ki. 

Végezetül egy hosszúkás pohárba rétegezni kezdjük a hozzávalókat. A 

tetejére rakhatunk tejszínhabot, amire a maradék epret is rátehetjük. 

Ha elkészültünk a rétegezéssel, betesszük a hűtőbe egy kis időre az 

édességet, hogy összeérjenek az ízek.    

Sármay Dorottya és Dévényi Csenge (8.a) 

Dobogós versenyeredmények az elmúlt hetekből 

Kukor Huba (7.a) 

Osztály Verseny Név Helyezés 

3. osztály Kerületi szavalóverseny Vidnyánszky Mátyás III. 

III. korcso-
port 

Kerületi futsal bajnok-
ság 

5-6. osztályos fiúk II. 

III. korcso-
port 

Kerületi többpróba ver-
seny 

5-6. osztályos lányok III. 

2-6. osztály Országos Szalézi rajz 
pályázat 

Haszon Janka, 
Csanády Emma 

I. 

3-5.osztály Országos Szalézi rajz 
pályázat 

Haszon Ákos, Ker-
tész Luca 

II. 

5-8.osztály Országos Szalézi rajz 
pályázat 

Nagy Zsófia Léna, 
Cselédka Júlia 

III. 

1-2. osztály Kerületi labdarúgó kupa 1-2.osztályos fiúk I. 

IV. korcso-
port 

Futsal diákolimpia 6-7.osztályos lányok I. 

IV. korcso-
port 

Atlétika többpróba 8.osztályos lányok III. 

III. korcso-
port 

Atlétika egyéni verseny Király Levente I. 

III. korcso-
port 

Atlétika egyéni verseny Koiss Levente, 
Varjú-Bartal Levente 

III. 

IV. korcso-
port 

4X100m váltófutás 6-7.osztályos lányok II. 

1. osztály Mezei futás egyéni Márkus Fanni Mari-
ca 

II. 

3. osztály Mezei futás leány A 
csapat 

3. osztály III. 

6.osztály Mezei futás fiú csapat 6.osztály I. 

5.osztály Kerületi történelem Kertész Luca I. 

8.osztály Kerületi történelem Nagy Zsófi II. 

6.osztály 

7.osztály 

Kerületi történelem Vass László, 
Kovács Péter 

III. 



Megdöbbentő felfedezés a 
tenger mélyén 

Az első ismert teljesen meleg vérű halat fedezték fel amerikai tenger-
biológusok. Az állat nagyjából akkora, mint egy autó kereke. 

Korábban már 
ismert volt, 
hogy a tonhal 
és némely 
cápafaj egye-
dei képesek 
felmelegíteni 
testük bizo-
nyos részeit, 
így az úszóiz-
maikat, agyu-
kat és szemüket, hogy sikeresebben vadászhassanak a mélyebb és hide-
gebb vizekben. Rendszeres időközönként azonban kénytelenek a felszíni 
rétegekbe emelkedni, hogy megóvják létfontosságú szerveiket, így a szívü-
ket a hideg károsító hatásától. 
A Nemzeti tengerbiológusai a tündöklőhalakat, más néven királyhalakat 
(Lampris guttatus) figyelték meg Kalifornia partjainál. A világszerte elterjedt 
faj színei valóban tündökletesen szépek: a 90 kilogrammos, ovális, oldalról 
erősen "ellapított" halak vöröses színű testfelületét fehér pettyek dekorál-
ják, uszonyaik élénkpiros színben ragyognak. Az autókerék nagyságú hal 
50-400 méteres mélységben él. 
A kutatók a megjelölt egyedek testhőmérsékletét mérve jöttek rá, hogy az 
körülbelül 5 Celsius-fokkal magasabb, mint a környezetüké, ahol épp tar-
tózkodnak. Mint kiderült, a tündöklőhal szárnyszerű melluszonyainak állan-

dó mozgásával képes a hőtermelésre. Az erek, amelyek a felmelegített vért 

szállítják a kopoltyúkba, nemcsak a szén-dioxidot "adják le", hanem egyúttal 

"temperálják" a hal törzsébe irányuló, oxigénnel feldúsított, hideg vért. Ráadásul 

a kopoltyúkat körülvevő zsírszövet "szigetelőanyagként" funkcionál, csökkentve a 

hőleadást. 

Rakonczai Maja (7.b) 

„Nyílik a templomkertben a lila orgona, 

Szépséges virága sok lepkét vonz oda. 

Harangszó hallatszik a templom tornyából, 

s a lelkész prédikál egy lila orgonáról. 

Ezt az orgonát az Isten különlegesnek teremtette, 

Hogy virágozzon a csodás templomkertbe. 

Egy rigó rászáll a lila orgonára, 

s a virág elszundikál a madár dallamára. 

A templomkertben pompázik az orgona, 

A lelkész a virágot különlegesnek gondolja. 

Orgona, orgona, május szép virága 

Lásd ez az isten csodás világa.” 

Orgona 

Cselédka Julcsi (5. a)  

Nem csak Ödön ül a bőröndön 

Talán még emlékeztek a 
bicentenáriumi bőröndve-
télkedőre. Zita nénitől, 
megtudtuk, hogy 11 bő-
rönd (a „boscós” csapato-
ké) ellátogat iskolánkba a 
pünkösdöt követő ked-
den. 

A verseny nyertese, a 
Bosco büszkesége a Sándor 
István csapat volt. ( tagjai: 
Kelemen Gréta, 

Kováts Annamária, Kruppi Orsolya). A kiállításon a győztes csapat művét is meg le-
het csodálni. 

Május 26-tól a kilences teremben láthatók a kiállított tárgyak, amelyek szervezet-
ten, egész osztályok számára megtekinthetők. 

A vidámság napján, kilenctől tizenhárom óráig családdal is látogatható a kiállítás. 
Miután megnézték a kiállított bőröndöket, egyénileg lehet szavazni a legjobb alko-
tásokra. A verseny eredményhirdetése a diákönkormányzati gyűlésen lesz az utolsó 
héten.                                                                                                     Náray Bendegúz (6.a) 



Bicentenáriumi nyári tábor Pélin 
Több bicentenáriumi program lesz idén, ebből a legjelentősebbről 

részletesebben is olvashattok: 

Új szalézi tábor és fesztivál vár az idén minden 14-17 éves fiatalt 
Péliföldszentkereszten 2015. július 19-22. között: a Bosco Feszt! A progra-
mot Ábrahám Béla tartományfőnök vezeti a Szalézi Ifjúsági Mozgalom 
fiataljaival, akiket Van der Meer Dorottya koordinál.  
A szervezők a Bosco Fesztet azoknak a fiataloknak találták ki, akik nem 
szeretnének kimaradni a közös nyári szalézi élményekből, de még nem 
nagykorúak, így nem vehetnek részt a Part Fesztiválon. 
  
Az esemény mottója: „Egy Bosco köt össze” - utalás egyfelől arra, hogy 
bár sokfélék vagyunk, mégis egy családba tartozunk, akár az erdő fái és 
bokrai (bosco=erdő), egyi-
künk sem elhanyagolható, 
mindenkinek megvan a ma-
ga szerepe. 
  
Másfelől, Don Boscót vizs-
gáljuk, hogy mi mindent tett 
a fiatalokért a kezével, lábá-
val, szemével, szájával és 
szívével, hogy az egyes ta-
lálkozásokban hogyan ra-
gadta meg a fiatalokat és 
indította el, segítette őket az 
üdvösség felé vezető úton. 
A program szerves részét képezi a mottó és a téma kifejtése, valamint szá-
mos, választható szabadidős tevékenység. A reggeli indítást követően a 
délelőttök inkább az alkotó és szellemi műhelyekkel, míg a délutánok a 
strandolással, sportolással, bajnokságokkal fognak telni. Az esti programok 
táncházat, élő zenét, tábortüzet, éjszakai  játékot, hajnali túrát ígérnek. A 
helyszín varázsához tartozik a templom, a kálvária, az elszigeteltségből 
fakadó csend, a természetvédelmi terület szépségei és az élő szalézi mű, 
amely itt kezdődött el hazánkban már több mint száz éve. 
 A 7-11. osztályt befejezett fiatalok számára a részvételi költség 5000 Ft, 
jelentkezni a www.szalim.hu/boscofeszt  oldalon keresztül egy űrlap kitöl-
tésével lehet. A részletek folyamatosan bővülnek, az információkat a prog-
ramokról  követni lehet a facebook-on is . 

Győrik Balázs (6.a) 

Szerkesztők: 

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

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

Náray Bendegúz (6.a)       Csík Máté (4.b) 

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

Sármay Dorka   (8. a)               

Lendvai Flóra                     Klicsu Dorottya (ex-boscós) 

Laci bácsi                            Tünde néni                 

 

Ha TE is szeretnéd szerkeszteni a 

BoScolapot, jelentkezz Makrai Ákos 

bácsinál! 

Hetedikesek, nyolcadikosok figyelem! A 

Boscofeszt titeket is hív! 


