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Szicíliai rejtélyek nyomában… 
Csillagtábor, 2015 

 Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén is megrendezésre került a 
Csillagtábor augusztus utolsó hetében az Albertfalvi Szalézi Animátorok szervezé-
sében. Itt közel 70 gyerek vett részt a színes programokon, a játékokon, a különböző 
műhelyeken. A tábor címe Szicíliai rejtélyek nyomában volt, amelynek keretében 
reggelente Vincenzo nyomozót és a Prosciutto családot ismerhettük meg az előadá-
sokban. Ezen kívül a napokat imával, énekléssel, néhány napi gondolattal kezdtük, 
majd elindultunk a napi célunk felé.    

Hétfőn a Kopaszi gátra látogattunk, kedden a Budai várban, a Mátyás templomban 
és a plébánián voltunk, ahol plébániánkról származó Csabi atyával töltöttük a napot. 
Szerda délelőtt a Kondorosi uszodában pancsoltunk, délután pedig Albertfalván 

segítettünk Vincenzo nyomozónak az aznapi rejtélyes múzeumrablás ügyében játé-
kos keretek közt. Csütörtökön Martonvásáron a kastély kertjében különböző csapat-
versenyekben és az igazságvizsgáló keresésében fáradtunk el. A pénteki napot a 
kelenvölgyi templomkertben töltöttük. Nagy örömünkre egész nap velünk volt 
Quadros Lytton szalézi szerzetes atya, aki táborzáró misénket is tartotta. A napokat 
szintén a templomban zártuk, esti gondolatokkal, imával, énekkel.  
   

Az animátorok közössége ezúton is szeretné kifejezni hálás köszönetét mindazok-
nak, akik csendes imájukkal, háttérmunkájukkal vagy épp anyagi hozzájárulásukkal 
segítettek abban, hogy vidámabbá és tartalmasabbá varázsoljuk közel 70 gyermek 
nyarának végét!      

Ha a Csillagtáborba nem tudtál eljönni, lesz még lehetőséged találkozni velünk! J 
Minden hónap 2. péntekén tartunk Oratóriumot, amely 15:30-tól 17:30-ig tart. Min-
denkit várunk a legkisebbektől a legnagyobbakig! 

Nem ismersz minket? Íme, itt a lehetőség, hogy megismerj! 

Albertfalvi animátorok 



Csillagtábor 2015 
A Szalézi 
rend által 
szervezett 
Csillagtábor 
már sokatok 
számára is-
merős lehet. 
Nagyon bol-
dog voltam, 
hogy az idei 
táborban már 
kisanimátor-
ként vehettem részt. Első nap a Kopaszi-gáton kaptunk feladatokat és sokat játszot-
tunk. Második nap a templomkertben szerveztünk programokat. Dél felé a Kondorosi 
uszodába mentünk. Önfeledten strandoltunk, volt vízi „bans”, táncolás is. Délután 
még focizásra is jutott idő a strandon. A napot egy helyismereti játékkal zártuk, 
amely abból állt, hogy egész Albertfalvát csapatonként, különböző feladatokon ke-
resztül kellett megismernünk. A hét többi napjára is jutott bőven a csapatépítő kalan-
dokból. Nagyon jó móka volt, várunk Titeket jövőre is. A nagyobbak közül a kaland-
vágyóbbak kisanimátor szervezőnek is jelentkezhetnek. 

BoscoFest 
A BoscoFest a Szaléziak által először megrendezett fesztiválszerű tábor volt 
nagykamaszoknak. Szó szerint fürödtünk a programokban, nekem legjobban 
a tűzoltóautós HAB party tetszett. 
Délutánonként különböző szakkö-
rökön vehettünk részt. A tábor 
minden napján közös éneklések és 
szentmisék segítették a jó közös-
ség kialakulását. A tábor végére 
mindenki megismert mindenkit! 
Jövőre is találkozzunk! 

Dudás-Kass Zsombor (8.b) 

Pepe majomnak (26) is elkezdődött a tanév. A Noé Állatotthon-
ban éldegélő vénséges makákó a geometriá-val ismerkedik szí-
nes építőkockák segítségével. 
Szétszedni a várat már tudja, összerakni még nem. Az öreg majom 
kifejezett érdeklődést tanúsít környezete dolgai iránt. Nagy dolog ez 
tőle, ugyanis komoly trau-mát hordoz: évekig rossz körülmények kö-
zött tartották ketrecben egy ház hátsó udvarán, mielőtt az állatvédők-
höz került. 
 
Pepe egyelőre csak szétszedni tudja az építményt, de már az is cso-
da, hogy érdekli a dolog 
Mióta saját kifutót kapott a Noéban, egyre nyitottabb a világra. A gon-
dozók fokozatosan ismertetik meg vele a játékokat. Úgy látják, Pepe 
még nem érett meg a labdával való találkozásra, de eljön az az idő is 
hamarosan.     
                                                                             Rakonczai Maja (8.b) 

Állati hírek     
Matekot tanul a makákó 



Aradi vértanúk 

1849. október 6-án szándékosan a bécsi forradalom évfordulóján, Aradon 
kivégeztek 13 honvédtisz-
tet. Bár 16-an voltak, a 
nemzeti emlékezet mégis 
elsősorban az 1849. októ-
ber 6-án kivégzett tizenhá-
rom honvédtisztet nevezi 
így, gyakran használva a ti-
zenhárom aradi vértanú, il-
letve az aradi tizenhármak 
elnevezést is. 

Aulich Lajos, Damja-
nich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knezic Károly, Láhner György, 
Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly gróf, Nagysándor József, Poel-
tenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly tartozott bele 
a 13-ba. Török Ignác szívrohamot kapott még a kivégzés előtt, Damjanich és 
Vécsey pedig tudatosan maradt a végére, mert Haynau őket tartotta a legbű-
nösebbnek. Franz Bott hóhér végezte ki őket. 

Magyarország és Erdély teljhatalommal felruházott ura, Haynau tábor-
szernagy 14 tagú haditörvényszéke - tanúk meghallgatása, védők részvétele 
nélkül, két tárgyalás után - olyan honvédtiszteket ítélt halálra, akik a szabad-
ságharc kitörése előtt a császári és királyi seregben tényleges tisztként szol-
gáltak és a szabadságharc alatt tábornoki rangot értek el, vagy önálló sereg-
testet vezettek. 

E katonák sokban különböztek; néhányan forradalmárnak vallották ma-
gukat, mások csak esküjükhöz kívántak hűek maradni; a magyarokon kívül 
volt közöttük német, osztrák, horvát és szerb; kisnemes, polgár és főnemes; 
dúsgazdag és vagyontalan; voltak közöttük barátok és ellenfelek, de egyben 
azonosak voltak: hősiesen harcoltak a magyar szabadságért, nemzeti függet-
lenségünkért, s ezért életüket áldozták. 

Amikor az évfordulón rájuk gondolunk, az emlékezés szép percei nem 
felhőtlenek: zavartan és kényszeredetten döbbenünk rá, hogy a 13 hőst leg-
többen nem tudjuk felsorolni, eljutunk három-négy névig, Damjanich János, 
Nagysándor József, Vécsey Károly, Knézić Károly nevére még esetleg em-
lékezünk, s azután megtorpanunk, elbizonytalanodunk, szégyenkezünk. 

Ne felejtsük el őket soha! 

        Kovács Lili (6..b) 

 

Film- és könyvajánló 
 
 
Csillagainkban a hiba: 
2 fiatal története akik mindketten küzdenek/küzdöttek a 
rákkal és nem tudják mennyi idejük lehet még hátra, mégis 
elérnek valami nagyon nagy dolgot, BOLDOGGÁ teszik 
egymást. Hazel és Augustus együtt keresik meg Amster-
damban kedvenc könyvük íróját, Peter van Houtent, hogy 
megtudják, hogyan folytatódik a "Mennyei megbánás". 
Azonban az író nagy csalódást okoz nekik és Gus kiújult 
betegsége sem teszi jobbá a helyzetüket... 

 
John Green- Papírvárosok: 

Quentin Jacobsen egész életét azzal töltötte, hogy távolról 
csodálta a hihetetlenül kalandvágyó Margo Roth 
Spiegelmant. Így mikor a lány nindzsának öltözve kinyitja 
Quentin ablakát, bemászik rajta az életébe, és magával in-
vitálja egy nagy fantáziával kitervelt bosszúhadjáratra, a 
fiú vele tart. 
Egész éjszakás kalandjuk után új nap veszi kezdetét, s 
amikor Q megérkezik az iskolába, megtudja, hogy a min-
dig is enigmatikus Margo ezúttal valódi rejtéllyé lett. Ha-
marosan kiderül azonban, hogy vannak bizonyos nyomok, 
amelyek felderítése csak rá vár. 
Ezzel olyan csapongó kaland veszi kezdetét, amelynek so-
rán minél közelebb kerül, annál kevesebb tárul fel előtte a 
lányból, akiről azt hitte, jól ismeri... 
        

Szabó Gina (ex boscós) 



Közvélemény-kutatás 
    Ki a kedvenc magyar sportolód? 

Felsősök: 

1. Hosszú Katinka, úszó: 21 szavazat 
2. Gyurta Dániel, úszó: 19 szavazat 
3. Cseh László, úszó: 7 szavazat 
4. Szalai Ádám, focista: 5 szavazat 
5. Szívós Márton, vízilabdázó és Böde Dániel, focista: 3-3 

szavazat 

      
 Vermessy Adrienn (8.a) 

Alsósok 

1. Puskás Ferenc 22 szavazat 

2. Hosszú Katinka 17 szavazat 

3. Dzsudszák Balázs 8 szavazat 

 (Márkus Ákos bácsi 24 szavazattal
 különdíjban részesül.) 

 

Dudás-Kass Bulcsú  (4.b) 

 

 

JÁTÉK 
Keresd meg a tizenkét apostol nevét! 

(Az összetartozó betűket egymás mellett 

találod vízszintesen v. átlósan: 

húzd át v. kösd össze őket.) 

A megmaradó betűket írd ki. 

Neked szól. 

É J J A K A B É Z 

T U S P N O M I S 

Á H I T É D Á T V 

M N A L A T R E B 

S O N Á J M E Á J 

B A K A J Ö Á R S 

J J K J U D Á S Ö 

V E S S P Ö L Ü F 

Rejtvény 

Kátai-Pák Benedek (7.a) 



1. Az alábbiak közül ki Micimackó barátja? 
A) Malacka L) Perdita H) Dumbo 
2. Mi a foglalkozása Gepettonak, a Pinocchio című meséből? 
E) szövő B) fafaragó K) kőműves 
3.  Folytasd a mese címét: Aladdin... 
O) és a 30 kalóz  I) és a 40 rabló  Ú) és az 50 bankár 
4. Hogy hívják Szimba édesapját? 
T) Zordon Q) Nala  G)Mufasa 
5.)   Ki írta a Vuk című regényt? 
Á) Mikszáth Kálmán  U) Kertész Imre   É) Fekete István 
6. Az alábbiak közül ki nem tartozik a Hófehérke törpjeihez? 
Z)Szende  L) Alvó   C)Szundi 
 
A megfejtés:      ................................... 

Filmkvíz 

FILMKVÍZ - EXTRA KÖNNYŰ 

Lássuk, mennyire ismered a filmeket. Írd be a hiányzó szavakat a filmcímekbe! 

Vigyázz, mert 1-gyel több szó van! 

Mad ___: A Harag útja Halálos ___  Száll a ___ fészkére 

A___ visszatér 

Millio ___ bébi ___ Gump  __ , mint vérbosszú 

___ utána  Drágán add az ___  ___ és a nagy gubanc 

Lego-___  Az utolsó ___  ___ nyomában 

Az ___ elem  ___ érzék  Gagyi ___  ___ mese 

CÁPA;   HARAG,   HATODIK;  ÖTÖDIK;  KALAND; 
 NÉMO;   V; JEDI;  FORREST;  NYOMÁS;  ARANYHAJ;
  ÉLETED;  KAKUKK;  MAX;  IRAMBAN;  DOLLÁROS;  MOHIKÁN; 
 MAMI 
ami kimarad: _____ 

Lendvai Flóra és Klicsu Dorottya (ex-boscósok) 

AZ ŐSZ POMPÁJA 

Ha megjön az ősz, a fák lehullajtják lombjaik, 

S a tölgyfák is megérlelik finom makkjaik. 

Ez az az évszak, mely tán a legszínesebb, 

Az ősz, mely mindennél pompásabb, díszesebb. 

 

Az ősz pompája utolérhetetlen, 

Néha szépsége is nagyon érthetetlen. 

Sok színben pompázik- vidám és tarka, 

Legfőbb színei: sárga, piros, barna. 

 

Az állatok téli álomra hajtják fejüket, 

Vackot készítenek, s ott altatják kicsinyüket. 

Lassan-lassan mindenki szendereg,        

Az ősz pompájától a világ megremeg.            Bozsó Réka  (6.a)  

Boscofeszt – 4 csodás nap Pélin 

 Korán reggel indultunk Péliföldszentkeresztre (a nyár kellős közepén). Nagyon izgultunk, hogy 
mi vár ránk majd.                                                 
 Mikor odaértünk, megláttuk a hatodikban már jól megismert terepet, és előjöttek a régi emlékek. 
Első nap megismerkedtünk sok-sok gyerekkel, és már akkor nagyon jó barátságokat kötöttünk. Mikor 
mindenki odaérkezett, Béla atyával átmentünk az étkezőbe és együtt megebédeltünk. Ezek után egy kvízt 
kellett kitöltenünk körbejárva az erdőt és a rendházat. Délután műhelyek nyíltak, ahol kézműveskedni 
vagy akár focizni,tollasozni lehetett. Este visszamentünk a rendházban lévő étkezőbe és közösen megva-
csoráztunk. Ezek után következett a hatalmas nagy habparty a tűzoltókkal együtt. Nagyon élvez-
tük,fantasztikus élmény volt ez számunkra. Utána este közösen imádkoztunk, amikor is egyszer csak 
„elrabolták” Flavio atyát, és mi a keresésére indultunk. Közben szerencsére kiderült, hogy ez csak egy 
játék, és este össze kellett szednünk a váltságdíjat, amit később Claudius atyának kellett leadnunk, és ezt 
követően az „elrablók” vissza is hozták Flavio atyát. Másnap reggel korán keltünk és különböző előadáso-
kat hallgatunk meg, nagyon érdekesek voltak. Délután lementünk a strandra és elkezdődtek a versenyek. 
A nap hátra levő része szabadfoglalkozással telt, amit nagyon élveztünk, sötétedéskor pedig esti mozit 
rendeztek, nekünk a röpipálya előtt. Harmadik nap hajnali négy órakor elindultunk megmászni egy borzal-
masan magas hegyet. Mikor felértünk a tetejére, Lytton atya egy misét tartott nekünk a napfelkeltében, 
gyönyörű látvány volt. Amikor visszaértünk egy előadást hallgatunk meg és a nap hátra levő részét a 
strandon töltöttük. Különböző játékok voltak, sokat táncoltunk és énekeltünk. Negyedik nap akadályver-
senyt rendeztek nekünk, ami nagyon jól sikerült, voltak vizes játékok, bicikliverseny és más-más vicces 
feladatok. Utolsó órákban még egyszer lementünk a partra és fürödtünk egy nagyot. 

 Szerintem ez a négy nap fantasztikus volt! Mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy látogasson el 
Pélire, mert csodálatos élményekkel gazdagodhat! 
        Farkas Kriszti (ex boscós) 



Süni Süti Recept 
Vidám szülinapi partikhoz! 

Egyszerű, cuki és finom meglepetés, sütés nélkül. 
  

Hozzávalók: 
·         50 dkg darált háztartási keksz 
·         3 evőkanál kakaópor 
·         10 dkg kristálycukor vagy porcukor 
·         10 dkg margarin 
·         1 evőkanálnyi rumaroma 
·         3,5 dl tej  
·         A díszítéshez: 
·         10 dkg tortabevonó étcsoki 
·         2 evőkanál olaj 
·         csokis tortadara 
·         dekor csokicseppek  

Elkészítés: 
1. A darált háztartási kekszet egy 
mélyebb tálba öntjük, hozzáadjuk a 
3 evőkanál kakaóport, a kristálycuk-
rot vagy porcukrot, a rumaromát, az 
olvasztott margarint, és végül lassan 
hozzáöntjük a tejet. Jól elkeverjük, 
összegyúrjuk. 
 
2. Ha összegyúrtuk, 10 percet állni 
hagyjuk. Majd elkezdjük formázni 
süni alakú formákra.  
 
3. Ha végeztünk a formázással, akkor következik a díszítés. Először 
megcsináljuk a csoki cseppekből a sünik szemeit és az orrát. Ha ezzel 
végeztünk, akkor a tortabevonó étcsokit feldaraboljuk, hozzáöntjük a 2 
evőkanál olajat, és felmelegítjük. Majd az olvasztott csokival bekenjük a 
süniket,és a még meg nem dermedt csokira rászórjuk a tortadarát. 
 
4. Kb. 1 óra pihenés és fél óra hűtés után fogyasztható 

        Cselédka Júlia (6.a) 

TOP 10 

The Weekend – Can't Feel My 

Face 

The Weekend – The Hills 

Justin Bieber – What Do You Mean? 

Silento – Watch Me 

OMI – Cheerleader 

Major Lazer & DJ Snake ft. MO – Lean On 

Selena Gomez ft. A$AP Rocky – Good For You 

Fetty Wap ft. Remy Boys – 679 

R. City ft. Adam Levine – Locked Away 

Ed Sheeran – Photograph 

Ezek a zenék az elmúlt hetek toplistáinak élén lovagolnak, forrás a 

#Billboard hot 100. 

A Lean On számot külön kiemelném, melyet a rádiók egész nyá-

ron játszottak. A top 10-ben már sok hete az élbolyban van. 

Dudás-Kass Zsombor(8.b) 

A megoldásokat ide írjátok le, és október 19-ig juttassátok el Ákos bácsi-
nak! 

Német rejtvény: 

Angol rejtvény: 

Rejtvény: 

Filmkvíz (könnyű): 

Filmkvíz: 



What’s the real meaning of these road signs? for example:  A-9   

SOLUTIONS:  ____ ,_____ ,_____ ,_____ ,_____ ,_____ , _____ , _____ , _____  

Laci bácsi 

Welcome back English Riddle 

Unsere Schule verschönert sich! 

Ergänze den Rätsel mit Schulfächern  

und du kannst daraus erfahren,  

was in diesem Schuljahr ab Oktober umgebaut wird! 

 

Ich wünsche Euch ein aufregendes und  

erfolgreiches Schuljahr 2015/16!                                 

Tünde néni 

Német rejtvény 



Don Bosco rockopera 

2015.09.18.  

Szeptember 18-án este lehetősé-
günk nyílt ellátogatni a Szerzetesek 
tere rendezvényre, melynek helyszíne 
a Március 15. tér volt. A 8.b osztályból 
hatan mentünk: Adél, Boróka, Dani, 
Boti, Zsombor és én. Kísérő tanáraink 
Éva néni és Zita néni voltak.  

A Don Bosco élete nyomán írt Gyermekek fénye című 
rockoperát tekintettük meg, melyet a Komáromi Magyarock 

Dalszínház művé-
szei mutattak be.  
Don Bosco szere-
pét Vadkerti Imre 
játszotta. Egy sza-
badtéri nagyszín-
padot állítottak fel 
erre az alkalomra.  

Szerencsére az idő-
járás is kedvező 

volt. A Don Bosco Szaléziak is képviseltették magukat a ren-
dezvényen.  

Az előadás előtt, kisebb csoportokban sétálhattunk és 
körülnézhettünk a helyszínen, amit szintén nagyon élvez-
tünk. Remek hangulatban telt az este. 

Tarpataki Zita (8.b) 

Ha TE is szeretnéd szerkeszteni a 

BoScolapot, jelentkezz Makrai Ákos bácsi-

nál! 

Szerkesztők: 

Vermessy Adrienn (8.a)        Dudás-Kass Bulcsú (4.b)      

Győrik Balázs (7.a)                 Cselédka Júlia (6.a) 

Kovács Lili (6.b)                       Kátai-Pál Benedek  (7.a)      

Dudás-Kass Zsombor (8.b)    Bozsó Réka (6.a) 

Rakonczai Maja (8.b)             Szabó Gina (ex-boscós)       

Klicsu Dorottya (ex-boscós) Lendvai Flóra (ex-boscós)       

Laci bácsi                                 Tünde néni       

Iskolánkban rengeteg újítás történt. A címlapon látható a megszépült épületünk 

bejárata a szigetelés után. A tetőtéri termeken látszik leginkább a „fejlesztés”. Új 

hűtő-fűtő berendezésekkel, padlókkal gazdagodtunk, és még bútorokat is kaptunk. 

Ráadásul napvédő hálókat szereltek fel a tetőre. A látvány önmagáért beszél.  


