
 

5 tanítási nap múlva véget ér a 2014-2015-
ös tanév, mely 181 tanítási napból állt. 

 

A nyári szünetet legjobb aktív pihenéssel 
tölteni. Családi programok, napközis és 

egyéb táborok várnak benneteket, akár Bu-
dapesten, akár vidéken. 

84 napig élvezhetitek az iskola nélküli éle-
tet! 

 

Érezzétek nagyon jól magatokat és vigyáz-
zatok magatokra!!!! 

 

2015. szeptember 1-jén találkozunk! 

 

 

 

 

 Horvátországban pont ugyanakkor van nyári szünet, mint nálunk. 

 Csehországban július 1-jétől augusztus 31-éig tart a pihenés. 

 Dániában június végéig tart az iskola, és augusztus közepén kezdődik 
      újból. 

 Angliában és Walesben a nyári szünet július közepétől szeptember első  
      hetéig tart. 

 Észtország: június eleje – szeptember 1. 

 Finnország: május utolsó szombatja vagy június eleje – augusztus 14-20. 

 Franciaország: július eleje – augusztus vége 

 Görögország: június 16-19 – szeptember 11. 

 Litvánia: június elejétől szeptemberig. 

 Hollandia: itt a legrövidebb a nyári szünet Európában.Általában júliusban 
      kezdődik és 6-7 hétig tart. 

 Írország: júliustól szeptember elejéig. 

 Norvégia: június közepétől augusztus közepéig tart. 

 A nyári szünet időtartama Európában 

Vakáció!!!! 

2015. június 8. 

 

Tégla School 

A tartalomból: 

Fontosabb híreink 2 

Éljen a nyár 3 

Ajánlók 4 

Tehetséges Diákja-
ink 

7 

DÖK-ös sikerek 9 

Csillag Születik 3 13 

Fejtörő és képre-
gény 

14 

XIII. Kerületi 

Eötvös József 

Általános Iskola 

Iskolaújsága 
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Fontosabb információink: 

 

„Ahol találkozás van, azt a búcsú fogja követni. De ennek a búcsúnak nem kell örökké tartania. Az, 

hogy ez a búcsú örökké, vagy csak egy csekély ideig tart, az csak rajtad múlik.” 

 

 

Kedves ballagó Diákjaink!  

Elérkezik lassan az a nap, melyet vegyes érzésekkel vártok.  Lezárul egy korszak az életetekben, ki-ki 

más iskolában folytatta tanulmányait, más helyre kerül. Egy dolgot azonban ne felejtsetek el, az iskola, 

amely 8 évig otthonotok volt, tanáraitok, diáktársaitok mindig az emlékeitekben, szívetekben marad. 

Kívánunk utatokhoz erőt, hitet, sikereket!!! Vigyázzatok magatokra! 

 

 

„Kívánj valamit, de ne mondd el senkinek. Bármit. Akármit. Most higgy benne, hogy valóra válik. 

Sosem tudhatod, hol fog érni a következő csoda, a következő mosoly, vagy mikor válik valóra a kí-

vánságod. Ha hiszel benne, hogy bármelyik pillanatban rád találhat és kinyitod a szíved és az elmé-

det ennek a lehetőségére és bizonyosságára, talán épp akkor kapod meg azt, amire vágysz. A világ 

tele van csodákkal, csak hinned kell benne. Tehát kívánj most valamit! Megvan? - Oké. Akkor 

most higgy benne teljes szíveddel!” 
 

Búcsú ballagó Diákjainktól!  

Ballagás és Tanévzáró: 

 

2015. június 15-én délután 17:00-kor elballag-
nak végzős diákjaink. 

 

2015. június 19-én, 17:00-kor tartjuk tanévzáró 
ünnepségünket.  

Kérünk benneteket ünneplőben gyertek!  



Már csak pár nap van hátra a nyári szünetig…. Érdeklődtünk, hogy ki, miért szereti és hogyan fogja eltöl-
teni legkedvesebb szünetünket…. :) 

 
 

 

Nyári szünet 

 

Várom a nyári szünetet, mert 
nagyon szeretem a meleget 
és sok kültéri programot le-
het csinálni, például: stran-
dolás, kirándulás, utazás.  

Nyáron sokat kirándulunk, 
ami azért is jó, mert a család 
és a barátok velünk vannak. 

Ezen a nyáron elutazunk Hor-
vátországba, és ott felfede-
zünk egy várost. Búvárkodni 
is biztos fogok, ugyanis na-
gyon szeretem a víz alatti 

élővilágot. 

Kívánok a tanáraimnak és az 
osztálytársaimnak is jó nya-

rat és pihenést. 

 

 

Ti írtátok: Éljen a Nyár :)  
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A nyári vakációm 

 

Az idei nyaram nagyon változatos lesz, 
sok nyaralással és kevés munkával. 

Nekem a vakáció június 15-én kezdődik el, 
ugyanis Görögország déli részére utazunk 
anyával. Remélem, szép időnk lesz és me-
leg lesz a tenger. Athénba is el fogunk 

látogatni, amit már nagyon várok. Kíváncsi 
vagyok a helyi specialitásokra is, én leg-

szívesebben halat és gyrost ennék. 

A nyár folyamán Erdélybe is el fogunk 
látogatni. Itt él anyukám öccse és az uno-
katestvéreim, velük sok programot szer-

vezünk. 

Ilyen mozgalmas vakáció után már várni 
fogom, hogy találkozzak az osztálytársa-

immal. 

 



Bizonyára Ti is sokszor teszitek fel magatoknak a következő kérdéseket szabadidőtökben: 

 Mit csináljak? 

 Melyik filmet nézzem meg? 

 Mit olvassak? 

 Melyik játékot próbáljam ki? 

 Esetleg Édesanyád, Nagymamád kérdezi: Mit süssek? Mit süssünk? 

 

Iskolatársaitok ebben is segítenek! :) 

Lássuk! 
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Ajánlók: 

Szabó Tibor Benjámin 
 

EPIC 
 

Budapesten felépült egy rendhagyó iskola. 
A neve: Különleges Tehetségek Ernest 
Rutherford Intézete.  
Itt találkoznak főhőseink, akik teljesen 
különböző személyiségűek. Röfi az infor-
matikazseni, akinél mindig legalább tíz 
kütyü van. Sádi az aikido-bajnok, Zuzu a 
manipulátor és még sokan mások. 
Aztán egy nap elkezdenek kételkedni az 
iskolában. Röfi szülei tandíjat fizetnek, 
viszont Sádiéknak fizetnek azért, mert 
az intézetbe jár. Az egyik tanuló eltűnik, 
és később összeverve, ketaminnal tele-
nyomva találják meg. Az is furcsa, hogy 
mindennap biztonsági ellenőrzésen kell 
átesniük. A gyerekek mindenáron megpró-
bálják kideríteni az igazságot, de közben 
a tanárok is egyre nehezebb feladatok elé 
állítják őket. 
Vajon mit rejt az intézet 5. emelete? Hol 
volt Sicambria? Mi volt Attila egyetlen 
biztos pontja, és ki a kiválasztott? 
A könyv ezekre és még sok más kérdésre 
választ ad. 
 

Könyvajánló: 



Sziasztok! 

A Dual nevű játékot szeretném bemutatni. 

Nos a Dual egy kétszemélyes párbaj játék, természe-
tesen nem gépre ,most kivételesen androidos telefonos 
játékot hoztam nektek. Akinek IPhone-ja van annak 
sajnos ez a játék nem lesz jó,  

Tulajdonképpen a játék lényege az, hogy neked legye-
nek a legmagasabb pontszámaid a global high scoreban.  
Ezt játszhatod bárkivel anya,apa,szomszéd,haver, 
akárkivel.  

A multiplayeres játék használatához nem csak wifi le-
het jó, mivel a bluetooth ezközpárosítás is szóba jöhet, 

Nos minél többet nyersz, annál feljebb mész a global 
szintjén, minden szintugrás színváltással jár. Alapból 
nem tudom nektek milyen színt fog kidobni nekem lila 
volt az alap szín, de már zöld vagyok  

Remélem Tetszeni fog !! 

Sappka20 

A zene… Kedvenc énekeseink, DJ-ink. 

 

Játékajánló: Dual 
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Beyoncé, a tehetséges énekes 

1996. május  14-én született,  holland 
DJ és producer.  

2013. június 16-án jelent meg az első 
remixe a Gold Skies , ami tartalmaz-
za a híres Animal című számot, mely-
lyel azonnal berobbant a köztudatba.  

10 országban 1. helyen szerepel ezzel 
a számával. 

Azóta több DJ-vel és énekessel dol-
gozik együtt. Christina Aguilera  Your 
body című számát közösen keltették 
újból életre.  

Idén a Szigeten is hallható lesz.  

Martin Garrix 

1981. szeptember 4-én született, 
most 34 éves. Grammy-díjas , tán-
cos, énekesnő, producer, dalszer-
ző, színésznő, modell. 169 cm ma-
gas, Jay-Z felesége.  

A Destiny’s Childban kezdett éne-
kelni, ám a köztudatba szóló éne-
kesnőként robbant be 2000-ben. A 
hangja mezzoszoprán.  

2003-ban jelent meg első szólóal-
buma, melyet világszerte 11 millió 
példányban vettek meg. Ezzel a 4. 
legtöbbet eladott platinalemez 
tulajdonosa.  

Jótékonysági tevékenységet is 
folytat. Egy kislánya született 
eddig, akit Blue Ivy Carternek 
neveztek el.  

Híresebb dalai: 

 Crazy in love 

 Halo 

 Single Ladies 

 Listen 

 If I Were a boy 

 

Hallgassátok Őt!  



Michael Jackson… 1958-2009 

Sziasztok! Én Vivcsi vagyok, s Michael 
Jacksonról fogok nektek írni!  

Michael Joseph Jackson (1958. augusztus 
29. – 2009. június 25.) tizenháromszoros 
Grammy-díjas amerikai énekes, zeneszer-
ző, táncos, filantróp és üzletember. A 
Jackson család hetedik gyermeke volt. 
1966-tól bátyjaival (Jackie Jackson, Tito 
Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jack-
son) a The Jackson 5 együttes tagja. Ap-
juk, Walter Joseph Jackson volt az együt-
tes menedzsere. Michael 1971-ben szóló-
karrierbe kezdett, és sikerei miatt „a pop 
hercegének” is nevezték. 1982-es albuma, 
a Thriller minden idők legnagyobb példány-
számban elkelt albuma; négy másik stúdió-
albuma, az Off the Wall (1979), a Bad 
(1987), a Dangerous (1991) és a HIStory 
(1995) szintén a világ. 

 A 80-as évek elejére Jackson meghatáro-
zó alakja lett az amerikai popzenének és 
popkultúrának. Ő volt az első afroamerikai 
előadóművész, akinek klipjeit rendszeresen 
játszotta az MTV, ami más, addig mellő-
zött fekete előadók sikerét is elősegítet-
te. A Billie Jean című dalhoz készített klip 
volt az áttörés, ezt követte a Beat It és a 
Thriller című dalok klipje. Az MTV erősen 
bízott abban, hogy ha a videoklipeknél pro-
móciós eszközből művészeti formát csinál, 
azzal a csatorna hírneve is nőni fog. A 
Black or White és a Scream videoklipjének 
köszönhetően Jackson az 1990-es években 
is gyakran szerepelt az MTV-n. Televíziós 
sikerei mellett számos nehéz tánctechni-
kát népszerűsített: a robottáncot, a 
moonwalkot (holdsétát) gondosan kidolgo-
zott színpadi előadásaival. Egyéni zenei 
hangzása és énekstílusa hatással volt több 
hip-hop-, popzenei és R&B-előadóra, több 
generációban.legjobban eladott nagyleme-
zeinek listáján szerep 

Jackson több mint 300 millió dollárt gyűjtött és 
adományozott Heal the World Foundation nevű 
alapítványának és 39 segélyszervezetet támoga-
tott. 

Én azt szeretem Michael Jacksonban hogy min-
dent bele adott az éneklésben ,kíváló táncos is 
volt.  



Oreo torta 

Elkészítési idő: 60 perc, 
de úgy gondolom megéri. 

 

 

 

Hozzávalók: 

2 tojás 

4 evőkanál cukor 

2 evőkanál liszt 

2 evőkanál holland kakaó 

2 evőkanál olaj 

csipetnyi sütőpor 

A krémhez: 

25 dkg mascarpone krémsajt 

20 dkg porcukor 

20 dkg görög joghurt 

3 dl habtejszín 

10 g zselatin 

20 dkg oreo keksz 

A díszítéshez: 

1,5 dl habtejszín 

8 db oreo keksz 

 

 

Elkészítés: 

A tortalaphoz a tojásokat habosra 

keverjük a cukorral, majd hozzáad-

juk a sütőporral elkavart lisztet, a 

kakaót és az olajat. 20 cm-es torta-

formában kb. 15 perc alatt megsüt-

jük.  

A krémhez a mascarponét kikavarjuk 

a porcukorral, hozzáadjuk a joghur-

tot, a felvert habtejszínt, a 0,5 dl 

vízben feloldott zselatint, végül 

könnyedén belekeverjük az össze-

tört kekszet. A krémet a tortalapra 

kenjük és jól lehűtjük.                                                                                                         

 6 db kekszről lekaparjuk a krémet, 

apróra törjük, és a torta tetejére 

szórjuk, majd a tortaforma szélét 

levesszük és a tortát tálcára rakjuk. 

A habtejszínt felverjük, és csillag-

csővel ellátott habzsák segítségével 

12 tejszínrózsát nyomunk a tortára, 

majd mindegyiket egy-egy fél oreo 

keksszel díszítjük. Az oldalára a ma-

radék tejszínt díszítésnek kinyomjuk        

.     

 

 

 

 
 

 

Almás banános smoothie 

Elkészítési idő: 10 perc 

Hozzávalók: 

1 érett banán felvágott 

1 alma apróra vágva 

Negyed pohár natúr joghurt 

Fél-1 dl tej 

1 teáskanál méz 

3 jégkocka  

Elkészítés: Minden hozzávalót bele-

tesszük a turmixgépbe és összeturmi-

xoljuk. 
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Itt a nyár, éljenek a jeges turmixok:  

Tégla School 

Mit süssünk? Mindannyiunk kedvence az Oreo-s torta  



Sziasztok! Én Boszi vagyok és most a 
sárkányhajózásról fogok írni, én is 
voltam jó volt és csak ajánlani tu-
dom. 

A hajótest 12,49 méter, a sárkány-
fejjel és farokkal együtt 13,5 méter 
hosszú, szélessége 1,15 méter, súlya 
250 kg lehet. 

A lapát hosszának 105 és 130 cm 
között kell lennie, a toll szélessége 
18 cm és szimmetrikus mindkét olda-
la, amelyben kanál nem lehet. Euró-
pában is a hongkongi szabvány az 
elfogadott, amely lefelé szélesedő 
tollú kenu lapát. 

A versenyeken 18-20 lapátos két 
oldalt, egy dobos adta ütemre és egy 
kormányos irányításával hajtja előre 
a hajót. A dobos háttal a menet-
iránynak ülve elől foglal helyet, a 
kormányos pedig hátul a hajó fará-
ban áll és a rögzített kormánylapát-
tal kormányoz. A sárkányhajózás 
sportja Dél-Kínából származik. Több 
mint 2000 éves története Csü Jüan 
legendájához kapcsolódik. Innen 
ered a hagyomány és Kínában azóta 
is minden évben - az ötödik holdhó-
nap 5. napján - megtartják a sár-
kányhajó ünnepet, amely nemcsak 
vízi versenyt, de hatalmas ünnepsé-
get, színpompás felvonulást is jelent. 

Egy-egy ázsiai vagy óceániai sárkány-
hajó fesztiválon több száz hajó küzd 
egymással és több ezren szurkolnak 
nekik. Európában csak az 1980-as 
évek végén kezdett ismertté válni a 
sportág. Az első sárkányhajótestek a 
hongkongi és szingapúri utazási iro-
dákon keresztül érkeztek Európába. 
1982-ben mutattak be először ilyen 
hajót Duisburgban és 1987-ben a 
kajak-kenu VB kísérő programjaként 
szerepelt bemutató versenyként. A 
következő jelentős állomás volt 
1989, amikor a hamburgi kikötő szü-
letésének 800. évfordulóján szere-
pelt a sárkányhajózás az ünnepi 
programban. 1990-ben megalakult az 
Európai Sárkányhajó Szövetség, 
amely 1992-ben a belgiumi 
Hazewinkelben rendezte meg az első 
európai klubcsapatok közötti Sár-
kányhajó VB-t, majd ezt követően 
minden évben (Schwerin, Berlin, 
Nottingham, Silkeborg, Duisburg) 
megtartották 1997-ig. 1996-ban 
Silkeborgban párhuzamosan az euró-
pai klubcsapat EB-vel lezajlott az 
első, majd 1997-ben Duisburgban a 
II., 1998-ban Rómában a III. nemze-
tek közötti Sárkányhajó EB is. 1998-
tól páros években nemzetek között, 

páratlan években a klubok között 
tartanak EB-t. 

Az első Sárkányhajó VB-t Kínában 
rendezték 1995-ben, a másodikat 
1997-ben Hongkongban, a harmadi-
kat pedig 1999-ben Nottinghamben. 
2013-ban pedig Szegeden rendezték 
meg a válogatott VB-t.2009-ben. 

 Budapesten táv: 250 m és 500 
m, 1000 m, 2000 m 
(körpályán) 

 osztályok: nyílt (általában 
tiszta férfi), női és vegyes 
osztály. A vegyes legénység-
ben minimum 8, maximum 12 
nőnek kell eveznie. A dobos és 
a kormányos lehet ellenkező 
nemű is. 40 év feletti (senior) 
és 18 év alatti (junior). 

 legénység: 20 fő lapátos, 1 fő 
dobos, 1 fő kormányos és 4 fő 
tartalék alkot egy legénysé-
get . 

 

Sport: Sárkányhajó 
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Iskolánk sikere sárkányhajózásban… :) 

Május 12-én, kedden iskolánk diákjai kerületi sárkányhajó Diákolimpián vettek 
részt, ahol ezüstérmesek lettek 

Gratulálunk a gyerekeknek, s persze felkészítő tanáruknak Cseh Gábor tanár úr-
nak!  

Résztvevő diákok: Viola Tünde,Tóth Csaba,Salamon Bogi,Fürjes Csenge,Mogyorósi 
Ádám,Castarede Juliette,Machalik Kristóf,Bihari Betti,Nagy Viki. Legén Ádám, 
Botyánszky Balázs, Galambos Ádám, Czagler Péter, Gyarmati Ákos, Szabó Kris-
tóf, Benkóczy Balázs, Szilágyi Anna, Ferenczy Petra, Filep Maxi, Jung Kata, Ijjas 
Attila, Ijjas Adrienn és Busa Sára. 



 
A baleset 

 

Holnaptól nyári szünet. Már alig várom, hogy új barátnőim legyenek, és hogy lovak közt lehessek. Már korán reggel fent 
voltam és bepakoltam a bőröndömet a táborra. Az iskolába az órák csigalassúsággal teltek. Délután viszont sikerült elindul-
ni. A lovarda nem volt nagyon messze. Így mikor odaértünk, máris az istállóba rohantam. Az 1. bokszban egy csodaszép teli-
vér volt. Hirtelen egy fiú tűnt fel fütyörészve, én meg ráköszöntem: 
- Szia! Itt dolgozol? 
A srác bólintott és így felelt: 
- Igen! Justinnak hívnak. Ő az én lovam: Echo. 
- Csodaszép!- motyogtam. Én Anne vagyok és rajongok ezekért az állatokért. Justin ismét csak bólintott és eltűnt a kert-
ben. Körbenéztem. Láttam egy lovat, aki nagyon megtetszett, a névtáblára a Lime név volt rá vésve. Gyönyörű! - ámuldoz-
tam.  
- Ő az enyém lesz?- kérdeztem a lányt, aki egy vizes vödörrel érkezett. 
- Nem tudom! A lovakat holnap osztják ki! Amúgy én Amy vagyok! Te? 
- Én Anne! 
A csaj mosolygott egy darabig és Lime-hoz hajolt. 
 
Másnap reggel... 
- Kedves gyermekek! Ma kiosztjuk nektek a lovakat! Remélem, örülni fogtok a lovatoknak, ami 2 hétig a tietek lesz. - kiabált 
Jack bácsi. 
Pár perc múlva egy Chonó nevű lovat tartottam magamnál. Szép volt. Az óra elején minden rendben ment, de aztán jött a 
baj.  
Felkászálódtam Chonó hátára és sikerült is elindulnunk, de aztán egy lány, azt hiszem Emily, direkt füttyentett én meg hát-
ra estem és minden elsötétült. 
Megint láttam az álmot. Láttam Wendyt, a lovát és láttam a feketét is. 
Pár óra múlva... 
- Ébredezik! - suttogja anya mellettem és a kezemet fogja.  
Akkor még 3 ember hajol fölém: Gabe, Apa és Amy. 
- Jól vagy?- kérdezte Amy. 
- Megint láttam...- próbálkoztam beszélni. 
- Mit láttál, szívem?- nézett rám aggódva apa. 
- A…az álmot, Wendy, Schorpio és a...a lovat. 
Anya megfogja a kezem: 
- Félre beszél és nagyon magas a láza... 
Nem anya nem félre beszélek, de ezt nem mondhatom el neked!- gondoltam. 
Hirtelen mentősök jelentek meg: 
- Itt vagyunk! Indulhatunk!- mondta Gabe. 
A mentősök felraktak az autóra. Indulhatott a ,,nagy utazás". 

Dugóban állunk. A mentő csak sivít és visít. Fáj a fejem. És az álomra gondolok. Ki az a Wendy és ki az a másik ló? Ezen 
gondolkoztam, míg anya ismét megszólalt: 
- Anne! Hamarosan megérkezünk! Addig is elmesélsz mindent arról a bizonyos álomról. 

- Anya! Nem lehet! Tökre baromság! Csak egy álom hisz...hisz Schorpio halott nem ismerünk Wendy nevű lányt és az a feke-
te ló... 
Anyu felvont szemöldökkel nézett rám és sóhajtott egy nagyot. A kórházban nagy nyüzsgés volt. Orvosok és nővérek. Na-
gyon kedves volt egy nővér, Mrs. Mennsa, azonnal vitt a kórterembe és megvizsgált. 
- Megvannak az eredmények?- kérdezte anya izgatottan. 
Mennsa néni bólintott: 
- Igen! Úgy tűnik, hogy eltört a lába. Minimum 2 hétig itt lesz. 
Anya ásít egyet. Én meg újra elalszom. 
Órák múltán... 
Éjfél van. Nagy a csend. Mindenki alszik. Abban a percben érzem, hogy a szívem ezerrel ver. Hisz nyihogást hallok az ablak 
alól. Nem tudok az ablakhoz menni, így csak feltápászkodok(Azt is nagy nehezen) és az ablaknak nyomom a fejem 
,,Úristen""- gondoltam 
A fekete ló! Akivel álmodtam! 
Bár tudnám mi lesz ebből! 

... 

 

Tehetséges diákjaink, novellafolytatások... 

Tóth Zsófia: Random a vadló II. és III. rész 
Készült 2015. január 12-től február 12-ig Budapesten, a Heim Pál Kórházban 
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Az álombéli lány 

 

Anyáék mindig reggel jöttek látogatóba, mert éjszaka nem tudtak volna ott maradni. Hisz a kórházban nem a 
legjobb aludni. De én már nagy vagyok, és nem félek a sötétben. Még 2 nap és kiengednek és mehetek vissza a 
táborba. Gabe megbeszélte Jack bácsival, hogy maradjak ott még 3 hetet is. A bácsi nagy nehezen beleegye-
zett. Nem is mondtam nektek, de megjött az új ló (tegnap tudtam meg) és nagyon szép. Shinának foltos a tes-
te és a gyerekeket is nagyon szereti. Legalábbis ezt mondta Mandy néni. Valamit hallok. Valaki jön a folyosón. 
Óvatosan felülök és résnyire nyitom az ajtót, de csak egy nővér közeledik egy csomaggal a kezében.  
- Anne! Ajándékod jött!- hallom anyát. 
- Ki küldte?- kérdeztem 
- Fanny mama! Valami lovas cucc lehet. Nekem azt mondta. A szülőm bejött a szobába és átadta a csomagot. 
Izgatottan nézek bele. Egy könyv. A címe pedig: A feketeség istene. 
- Nem olvastad?- nézett rám apa. 
A fejemet rázom, majd belevetem magam a történetbe. 
2 nap elteltével már boldogan megyek a lovarda felé. Amy és Justin rám várt az istállóban. 
- Mi volt?- hajolt le Amy a lábamhoz és óvatosan megérintette. 
Felszisszentem. 
- Még fáj!- feleltem és odamentem Shinához. 
A ló felnézett. Fekete szemei engem pásztáztak. 
A lovagláson még nem tudtam részt venni. De Shina az én lovam lesz. Szerintem jobb lesz, mint Lime. 
Azon az éjszakán, csak úgy kíváncsiságból, lementem a kertbe (nem vett észre senki) és körülnéztem. A feke-
te ló megbújt a bokrok között és engem figyelt. 
Odamentem, de ő elhúzódott és elszaladt az erdő felé. 
Holnap beszélek anyáékkal erről. Akármi is lesz, de éreztem, hogy nekik tudni kell a dolgokról. 
 

A lovon gondolkoztam. Akit már 2-szer is láttam. Másnap reggel, mikor kipattantam a tábori ágyból, a mellet-
tem lévő bőröndben turkáltam.  
- Mit vegyek föl?- gondolkoztam hangosan, majd egy újatlan pólónál és egy szoknyánál maradtam. A kertben 
Shina már el volt készítve, így nekem csak fel kellett rá ülnöm. 
- Ma kilovagolunk?- érdeklődtem egy fiúnál, aki mellettem kantározta a Minxo nevű lovat. 
- Nem tudom! De szerintem igen! Amúgy Jeremynek hívnak. Neked mi a neved? 
- Én Anne vagyok!- mutatkoztam be a héten kábé már hetedjére. Pár perc múlva kiderült, hogy a Vakoni hegy-
re megyünk musztángokat nézni. Lehet, hogy látom a feketét. - gondoltam. Mikor felértünk a hegyre, mindenki 
körbenézhetett. És akkor megint láttam és...és ott volt vele a lány is. Bátortalanul odaindultam. A lány sírt. 
- Szia!- köszönt a könnyei között. 
- Helló! Mi a neved és mi a baj? 
Na és akkor esett le az állam. Ugyanis a lány így felelt: 
- Wendy vagyok! Na és képzeld, tegnap este pusztult el a lovam. 
Bólintottam egyet. 
- Én Anne vagyok!  
Wendy kerek szemeket meresztett rám, majd elmosolyodott. Hirtelen Amy hangját hallottam: 
- Kihez beszélsz, Anne? 
- Egy...egy lányhoz! Hát nem látod? 
Amy közelebb jött.  
- Én nem látok senkit, de úgy is indulni kell, szóval gyere. 
- Jó! - feleltem, majd még egyszer a sziklára révedt a tekintetem, de a lány eltűnt. Vele együtt a ló is. Nem 
értem! Lehet, hogy csak képzelődtem. A lovat magamban elneveztem Randomnak. A lánnyal meg még úgyis be-
szélek, ha máskor találkozunk.  
De ez őrültég! 
Biztos, hogy képzelődtem, de lehet az is, hogy amit láttam az... az igaz volt? 

 
 
 

(folytatása következik) 
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1.fejezet  
 

Csöngettek. Megérkeztek a vendégek és pár 

perccel később apa is befutott. A két vendég egy 

házaspár volt. Teri néni egy szókimondó, életvi-

dám, pirospozsgás arcú hölgy volt, Pista bácsi 

pedig inkább egy halkszavú, a végtelenségig tü-

relmes ember. Orra alatt hatalmas harcsabajusz 

díszelgett, amire igen büszke is volt, és amikor 

csak tehette nagyot pödört rajta. Nem volt saját 

gyerekük, ezért szívesen jöttek vendégségbe a 

családhoz. Anna szelíd, kedves természete meg-

örvendeztette őket. 

   – Hát hol van az én kis aranybogárkám? – kiál-

totta el magát Teri néni. – Jaj, hát itt bujkálsz! 

No, gyere ide gyorsan! – lépett oda a kislányhoz, 

és két hatalmas rúzsos csókot nyomott az arcá-

ra. Pista bácsi is adott a feje búbjára egy puszit, 

majd a háta mögül előhúzott egy kis csomagot. 

    – Sajnos, nem tudtunk a 10. születésnapodra 

eljönni, de azért nem felejtkeztünk ám meg róla! 

Isten éltessen, Annácska! 

 Anna lassan bontogatni kezdte a csomagolópa-

pírt, amiből egy malacpersely bukkant elő. Ne-

héznek tűnt. A kislány megrázta, a belsejéből 

aprópénzek csendülése hallatszódott ki. 

    – Egy kicsit megetettük azt a malackát – ka-

csintott Annára  Teri néni. Ha szükséged lesz rá, 

csak feltöröd, és arra költöd majd a pénzt, amire 

csak szeretnéd. Anna megköszönte és szeretet-

tel megölelgette a párt. 

  Az ebéd jó hangulatban telt el, sokat 

nevetgéltek, bolondoztak. Teri néni igazán vicces 

történeteket tud mesélni, Annának még a könnye 

is kicsordult tőle. Épp a desszert utáni kártya-

csatába akartak belefogni, amikor Pista bácsi 

széles mosollyal az arcán Anna felé fordult: – 

Nem is tudtam, hogy már egy kiscica is a család 

része lett! Csak azt nem értem, miért nem adtok 

annak a szegény állatnak enni, akkor nem fanya-

lodna arra, hogy maga vadászon ebédet. 

    

 

Tigris II. rész 
 

Írta: D.D 
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Anya értetlenül megpördült, és akkor látta meg, 

hogy a kiszökött kiscica a mellső lábával békésen 

próbálja pofozgatni az akváriumban Ficánkát. 

    – Anna, nem szeretnél nekünk valamit elmonda-

ni? – vonta össze a szemöldökét anya. 

A kislány arca lángvörös lett. – Hááát – kezdte 

kissé dadogva – a hóban találtam szánkózás köz-

ben. Megsajnáltam és haza hoztam, de féltem, 

hogy majd nem örültök neki, ezért elrejtettem a 

szobámban. 

   – Kincsem, igazán szép tett, hogy megmentet-

ted ezt a cicát, de most lehet, hogy valaki szo-

morúan keresi. Arról nem is beszélve, hogy egy 

állat tartása nagy felelősséggel jár. Ha elrejted 

előlünk, akár baja is eshet. Adtál ma már neki 

enni? 

    – Még nem – vallotta be Anna szégyenkezve. 

  – Akkor először pótoljuk! – javasolta apa, és 

Ficánka nagy megkönnyebbülésére, elhozta a 

macskát az akváriumtól. Majd néhány falat son-

kát tett egy kis tálra és a cica elé tette, aki szin-

te rágás nélkül eltüntette az egészet, apró kis 

nyelvével pedig tisztára törölte az edényt. 

– Vajon mi lehet a neve?– töprengett Pista bácsi  

– Amíg nem tudjuk meg, addig kitalálhatnál neki 

egyet Annácska! 

   – Jó! – vidult fel a kislány. – Igazából én már ki 

is találtam egyet. Szerintem a Tigris név pont 

ráillik. 

   – Remek választás! – Mosolyodott el Teri néni, 

és megvakargatta a cica a füle tövét, aki hálásan 

a lábának dörgölőzött, és hangos dorombolással 

adta tudtára, hogy milyen pompásan érzi magát. 

   – Anna, – kezdte anya halkan – ugye tudod, hogy 

ezt a kiscicát most valaki nagyon hiányolja, és 

meg kellene keresünk a gazdáját! 

  – Tudom, de addig nem maradhatna nálunk? – 

nézett a szüleire nagy kérlelő szemekkel a kis-

lány.    Talán csak egy pár napról lenne szó! 



     

    Apa egy rövid pillantást váltott anyával, majd 

beelegyezően bólintott. De tényleg csak addig ma-

rad, amíg meg nem tudjuk, hogy honnan csavargott 

el a kis csibész! 

  – Köszönöm, köszönöm, köszönöm – mondta el Anna 

ezerszer, majd felkapta Tigrist, és örömtáncot járt 

vele a nagyszoba közepén. 

 A délután maradék részét azzal töltötték, 

hogy körbetelefonálták a szomszédokat, hátha ők 

tudnak valamit az elveszett kismacskáról. Anna leg-

nagyobb örömére senki nem tudta, kitől szökhetett 

el az állat. Ezután készítettek néhány plakától, ami-

re részletesen leírták Tigris kinézetét és a saját 

címüket, hogy hol találhatja meg a gazdája a cicáját.  

 Estefelé járt már az idő, amikor megcsör-

rent a telefon. Anna kezdett kissé nyugtalan lenni, 

de nem volt benne biztos, hogy miről szólt a beszél-

getés, mert csak anya rövid válaszait hallotta:   

 – Igen?.... Értem!.... Igazán nagyon sajnálom!.... Ezt még 

meg kell beszélnünk, majd visszahív-

juk!...Viszonthallásra! 

   – Ki volt az? – érdeklődött Anna. 

   – Egy hölgy telefonált a kismacska miatt.   

A kislány arca elfehéredett. Az nem lehet, hogy 

ilyen gyorsan előkerült Tigris gazdája! Csak épp, 

hogy rátalált a cicára! Annyira megszerette! 

   – Most haza fogják vinni? – kérdezte halkan Anna. 

   – Nos, – kezdte az édesanyja – Tigris gazdája egy 

idős néni. Tegnap elcsúszott a jeges járdán és eltör-

te a lábát. Szerencsére fel fog épülni, de meg kel-

lett műteni, így most két hétig egész biztosan kór-

házban lesz. Aki az előbb telefonált, az a lánya volt. 

Ő nem tudja befogadni a kiscicát, így arról érdeklő-

dött, hogy nem vigyáznánk-e rá a következő hetek-

ben. Anna szeme felragyogott.  

– Ó, anya, ugye nálunk maradhat? Olyan hideg van 

kint! És én nagyon fogok rá vigyázni! – kérlelte. 

Anya nagyot sóhajtott, megadta magát. Az igazat 

megvallva ő is megkedvelte a cicát, nem lett volna 

szíve az utcára tenni!  

   – Igen, itt maradhat! – válaszolta. 

Anna először el sem akarta hinni, majd odarohant 

édesanyjához, és percekig csak szótlanul ölelte. 

Úgy érezte, legnagyobb álma vált valóra!  

   Anya is megölelte, és a gondolattól elmosolyo-

dott: –  Az ő kis vörös cicája mellé most kaptak 

egy másikat! 

 

(folytatása következik) 
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DÖK-ös sikereink…  

0321– A kihívás napja, avagy a játék előítéletek nélkül: 

Neked nap 2015 

Május 14-én iskolánk DÖK-ösei, Orsi nénivel részt vettek a Neked napon, ahol a XIII. kerületi iskolák 
csapatai mérik össze tudásukat, ügyességüket. 

 

Nagy örömünkre, idén is első helyezést hoztak el Diákjaink.   

 

Az ajándékuk egy egész délelőttös program volt, melyet a csillebérci kalandpályán töltöttek el.  

 

Gratulálunk Diákjainknak és köszönjük Orsi néninek  munkáját! :)  

Április 24-én iskolánk Diákönkormányzatá-
nak képviselő részt vettek a XIII. Kerületi 
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatának 
rendezvényén. 

A 0321-es kihívás célja nem más, mint az, 
hogy az emberek belelássanak játékos fog-
lalkozásokon keresztül a Down-szindrómások 
mindennapjaiba., valamint  ráébressze az 
embereket: csak együttműködéssel oldha-
tók fel a különbségekből adódó problémák.  

Nem véletlen a Down-szindróma világnap 
idejének kiválasztása, ugyanis a kromoszó-
ma-rendellenességgel születetteknek a 
21-es kromoszómából a megszokott kettő 
helyett 3 van jelen  

A gyerekeknek sütőkesztyűben kellett 
gyöngyöt fűzni, a homlokukra tett papírra 
írni, beszélni úgy, hogy egy kekszet tettek a 
nyelvük alá., mindezt úgy, hogy minden asz-
talnál 2-2 Down-szindrómás ember is ült. 



Csillag Születik 3 ... 

Május 29-én került megrendezésre har-
madszor iskolánk tehetségkutató verse-
nye, a Csillag Születik., a 6.b osztály szer-
vezésében.  

 

A rendezvényt a jó idő is támogatta, így az 
udvaron  tekinthettük meg a produkciókat.  

 

Összesen 17 produkcióval jelentkeztek a 
gyerekek a versenyre, tánc, ének és egyéb 
kategóriában.  

A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, hisz az 
összes résztvevő igényes, jól begyakorolt 
produkcióval lepett meg mindenkit. 

 

Helyezések: 

 Közönségdíj:  2. a osztály teljes 
létszámban 

 I. helyezett (megosztott) 

 Szandi 2.d osztály 

 Táncos csajok 3.b  osztály 

 II. helyezett:  Dance girls csapat 
. 4.b osztály 

 III. helyezett: Nyíri Kinga,  4. b 
osztály 

 

Ezúton is szeretnénk gratulálni minden 
kedves résztvevőnek. S köszönjük a 6.b 
osztály aktív munkáját!!! :)  



√ Tegnapelőtt hidegebb volt, mint tegnap. Tegnap melegebb volt, mint ma. Mikor volt a leg-
melegebb?  

 

√ Az iskolai KI Mit Tud versenyre 57 produkcióval neveztek a gyerekek. Három napon át 
zajlottak az elődöntők. Ha az első napról 7 műsorszámot áttennének a harmadik napra, 
akkor mindhárom napon ugyanannyi produkciót láthatna a közönség. Bella az első két elő-
döntőt tudta megnézni. Hány műsorszámot látott?  

 

 

 

Mi a megfejtés? 

 

 

Ha tudod a megoldást, keresd 
Suhajda Bea nénit vagy Nagy Bea 

nénit.  
Nyereményed egy általad választott 

szám az iskolarádióban. :) 
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Törd a fejed…  



Kedves Diákjaink! 

Természetesen jövőre  is várjuk a jobbnál jobb cikkeite-
ket.  

Ha van ötletetek, ne tartsátok magatokban!  

Újságíró szakkörünk jövő évben is indul. 

Jelentkezni Suhajda Bea néninél és Nagy Bea néninél lehet. 

Várunk Benneteket Szeretettel!  

 

 

Szerkesztette:  

 

Suhajda Beáta és Nagy Beáta  

 

2015. május-júnus 

Szerkesztőség 

Szeretnénk köszönetet mondani azok-
nak a diákjainknak, tanárainknak, akik 
cikkeikkel, ötleteikkel hozzájárultak 
az iskolaújság létrejöttéhez.  

 

Nagyon köszönjük! :)  

 

Ahmed Abdalrhim Benjamin 6.b 

Csizmadia Csongor 7.a 

Dankó Dorka 2.c 

Diószeghy Marcell 6.b 

Jung Katalin 6.b 

Nagy Máté 6.b 

Schmölcz Vanda 6.b 

Váradi Vivien 6.b 

Tóth Zsófia  6.c 

 

Köszönjük munkátokat!!!! :) 

 

Köszönetnyilvánítás... 

Kellemes nyári szünetet mindenkinek! 
Szeptemberben találkozunk :) 


