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-Apu! Hol van az Alpok?
-Anyádat kérdezd! Ő pakol el mindent!

Két pogácsa sül a sütőben.
Az egyik megszólal: -Hű, de
meleg
van
idebenn.
A másik is megszólal:
-Jé, egy beszélő pogácsa!

Én nem puskázom.
Csak
megnéztem,
hogy a füzetem és én
egy véleményen vagyunk-e.

☺

☺

-Hogyan lehet megismerni a A fecske olyan költökezdő tűzoltót?
ző madár, mint a gó-???
lya, csak kisebb nála,
-Elég könnyen.
s nem hasonlít rá.
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„A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent idejében még inkább, mint máskor. Felszínes csapongások, üres lötyögések helyett magadba kell mélyedned,
hogy felfedezd a lelkedben rejlő értékeket. Merülj el a
csendben! Csodálatos érzés ott bent meghallani a verset, meglátni a festményt, a képletet, a megoldást, és
szépen vázlatokat készítve, lassan világra szülni azt. A
gondolat, mely nemcsak neked fontos, ott bent, bensődben kezd körvonalazódni.
Még csak dereng, de te érzed, hogy belőled kikívánkozik. S mint a bányász a
föld mélyében, a sötétben egyedül dolgozol, megfogod, megfogalmazod, a felszínre hozod, hogy megajándékozd vele a világot. Csodálatos érzés az igazi érték, a szellemi kincs szülőjének lenni, amely tulajdonképpen nem egyéb, mint a
meghallgatott imáikra adott isteni válasz.
Persze a gonosz szeretné elhitetni, hogy te értéktelen vagy, meddő föld, üres
puszta. Azt hazudja, hogy benned nincsenek igazgyöngyök, kár is elmerülnöd
önmagadban, úgysem találsz ott semmit. Azt mondja: szórakozz, légy vidám, élj
a mának, magadnak, neked sem ad senki semmit ingyen! Ne hidd el neki, hazudik: Te Isten gyermeke vagy, felbontatlan levél, melyre a Teremtő az ő gyermekei iránti végtelen szeretetét írta, fogalmazta meg csodálatosan. Általad akarja
tovább teremteni a világot az Isten, választ küldeni a sokakat gyötrő kérdésekre.
Ne veszítsd el magad, mert válasz vagy valakiknek, sokaknak! Kicsinységed ne
aggasszon, piciny ceruzaheggyel írtak remekműveket!
Ismerd meg magadat, ne félj! Tiszta vágyaid vezetnek legszebb álmod felé,
mely újból és újból visszatér, mint a téged teremtő Isten szava. Igaz, hogy sötét a
tárna, az értékeket nehéz felszínre hozni, mégis ebbe az irányba indulj el! A bányászat után tüzes kohóban tisztítják az ércet. Ne félj, megéri! Bízzál alkotódban, a nagyböjti szent idő számodra is új világot nyithat!”
Böjte Csaba

-Mindig ilyen jókedvű és mosolygós,
mint itt a konyhán?
-Vannak néha rosszkedvű pillanataim,
de általában bohócosan jókedvű
vagyok. Jól érzem magam itt, itthon
vagyok, a második családomnak
érzem az iskolát.
-Szereti a saját főztjét??
-Nincs kifogásom ellene.☺
-Mindent megeszik vagy válogatós?
-Van egy-két dolog, amiben válogatós,
kicsit finnyás vagyok, de általában
mindent megeszek. A halat és a
kelkáposzta-főzeléket nem szeretem.
-Mi a kedvenc étele?
-A lasagne és a marhahús.
-Szereti a munkáját?
-Nagyon. Gyerekkorom óta ez a
kedvenc foglalkozásom.
-Mi az, amit szeret benne?
-Kalandos, van benne élvezet.
-Hogyan
szokott
főzni?
Szakácskönyvből vagy
szokott
kísérletezni?
-Kissrác koromban nagyon szerettem
lapozgatni a szakácskönyveket. Azt
szerették volna a szüleim, hogy a
mesekönyvek jobban érdekeljenek.
Engem sokkal inkább megragadtak a
szakács-és receptkönyvek. Volt egy
nagy kedvencem, ami mai napig is az:
Lajos Mari szakácskönyve.
-Volt-e olyan visszajelzés, ami
különösen jólesett?
-A gyerekek részéről az, ha üres tá-

nyért hoznak vissza. A nevelők részéről az a megjegyzés, hogy: „finom
volt, köszönjük szépen.” Ezt jó érzés
hallani.
-Szokta nézni a főzőműsorokat?
-Ha van időm, igen.
-Van olyan szakács, akit példaképnek tekint?
-Heston Blumenthal. Ő egy varázsséf.
-Itt kezdett dolgozni a Vörösmartyban?
-Nem, először két évet dolgoztam a
Szabó Lőrinc iskolában, aztán amikor
ott lejárt a szerződésem, akkor jöttem
ide. Itt már otthon érzem magam.
-Mit mondana el a családjáról?
-A szüleimmel élek, még agglegény
vagyok és nagyon családcentrikus.
-Milyen gyerek volt?
-Jó és rossz is, mint általában egy gyerek.
-Volt diákcsínye?
-Hogyne lett volna, bár egyet konkrétan nem tudnék kiemelni. Jó szívem
van, de én is voltam nagy csibész.
-Mi a hobbija?
-Szeretek szépirodalmat olvasni, az
interneten böngészgetni. Valamivel
mindig le tudom foglalni magam.
-Ha visszagondol a gyerekkorára,
mi a legkedvesebb emléke?
-A sok kaland, amit a családommal
átéltem.
-Mitől fél legjobban?
-A betegségtől. Egyéb félelmem nincs.
-Van-e valamilyen célja a magánéletben és a munkában a közeli és
távoli jövőben?
-A magánéletben a családalapítás, szeretném átadni azt a szokást, kultúrát,
szeretetet, amit én kaptam a szüleimtől. Szeretném gyarapítani a családi

örökséget. A munkahelyen pedig szeretném a tudásom megosztani másokkal.

lázs püspök és vértanú közbenjárására
szabadítson meg téged Isten a torokbajtól és minden más bajtól."

Köszönjük a riportot és a finom
ételeket!



Rejtvény alsósoknak

Mi is
volt ez?

Az égen gólyák repülnek sorban. Egy repül kettő előtt, egy
repül kettő között, egy pedig
kettő után. Hány gólya repül?
Előző
számunk
nyertese:
Losonczki Luca 2.c, Gábor Imelda 2.b
Rejtvény felsősöknek
Melyik a kakukktojás az
alábbi hiányos szavak
közül? Miért?

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét február 2-án tartottuk. Ezen az ünnepen arra emlékezünk, hogy Mária
bemutatta a gyermek Jézust a templomban.
Ugyanezen a napon emlékeztünk meg
Szent Balázsról, aki a torokbajban
szenvedők védőszentje, mert az élete
során megmentett áldásával egy halszálkától fuldokló fiút. Ilyenkor egy
kétágú gyertya segítségével ad áldást a
pap, és közben azt mondja: "Szent Ba-

Fekete…,
Földközi…,
Bering…,
Csendes…,
Karib…, Jeges…,
Előző számunk nyertese: Petus Dávid
6.c
A megfejtéseket egy lapon, névvel és
osztállyal ellátva a könyvtárban található médiadobozba kérjük bedobni!
Beküldési határidő: 2014. április 19.

