
A tavasznak kezdetének többféle dátumot 

is szokás tekinteni: 

 csillagászati (március 21. körül): a tava-

szi napéjegyenlőség időpontja 

 naptári (március 1.) 

 meteorológiai: az idő enyhülésével és a 

virágzó növények virágzásával kezdődik 
 

A Föld északi félte-
kén március, április és május, míg a Föld déli 

félteké-
jén szeptember, október és november a 

tavasz hónapjai. 

A csillagászati tavasz a tava-
szi napéjegyenlőségtől a nyá-

ri napfordulóig tart, tehát az északi félte-
kén közelítőleg március 21. – június 21., a 

déli féltekén pedig közelítőleg szeptember 
23. – december 21. közé esik. 

 

 

Somogyba megérkeztek az első 
gólyák február 26-án. 

 Március helyett már most meg-
érkeztek az első gólyák So-

mogyba. Lajcsi olyan korán ér-
kezett, hogy az élelmezéséről 
egyelőre a helybélieknek kell 

gondoskodniuk.  

Képhez vagy ábrá-
hoz tartozó fel-

irat. 

 Lajcsi a gólya... 

Itt a tavasz... 

2015. március 1.  

 

Tégla School 

A tartalomból: 

Fontosabb híreink 2 

Szeretlek December 3 

Ajánlók 4 
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Fejtörő 13 

Képregény 14 

XIII. Kerületi 

Eötvös József 

Általános Iskola 

Iskolaújsága 
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http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szaki_f%C3%A9lteke
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9li_f%C3%A9lteke
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9li_f%C3%A9lteke
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9li_f%C3%A9lteke
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember
http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber
http://hu.wikipedia.org/wiki/November
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap%C3%A9jegyenl%C5%91s%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Napfordul%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_21.
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_21.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_23.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_23.
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_21.


Tanítás nélküli munkanap: 

2015. 04.01. és 04.30 

Tavaszi szünet: 

2015.04.02. - 04.07. 

Felsős tanulmányi kirándulás: 

2015. 04.28. 

Alsós tanulmányi kirándulás: 

2015. 04.29. 
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Április– Tanítás nélküli munkanapok -Tavaszi szünet– Tanulmányi kirándulások 

Tégla School 

Fontosabb információink: 

 

Az 1848-1849-es forradalomra és 

szabadságharcra emlékezünk, 

2015. március  13-án, pénteken.  

Kérünk benneteket ünneplőben 

gyertek! 

 

Március 15. 

Ebédbefizetés: 

Alsó tagozat: 
2015.03.10. 

 
Felső tagozat: 

2015.03.11. 
 

Pótbefizetés: 2015. 03.16  

15 vagy 16 vagy 17 vagy 18 nap  



A december sokak számára a legkedvesebb hónap. Mi sem vagyunk ezzel másképp, hiszen ebben a hónapban 
ünnepeljük a karácsonyt, búcsúztatjuk az év utolsó napját, 

 és legtöbbünk (mind diákok, mind tanárok) örömére ekkor van egy hosszú szünet az iskola életében is. 

A cikk által egy kis bepillantást nyerhettek iskolatársaitok ünnepi készülődéseibe,érzéseibe,gondolataiba. 
 

 

 

 „A fa alá kerülnek az ajándé-
kok, melyeket szeretettel ké-
szítettünk.” 

Mindenki szeret meglepetést 
okozni, és örömet szerezni az 
ajándékaival: 

„Én saját készítésű ajándéko-
kat adok.” „Adni jobb érzés 
mint kapni.” 
„Amikor csinálok valakinek egy 
jó ajándékot és örül neki, az 
jobb érzés, mintha én kapnék.” 
„Az este beköszöntével megér-
keznek az ajándékok a kará-
csonyfa alá.” 
„ Ilyenkor jó érzés tölti el a 
szívemet.”„ Számomra az egyik 
legjobb érzés, amikor látom, 
hogy örömet okozott az aján-
dékom.” 
„Már napokkal a szenteste 
előtt mindenki zárt ajtók mö-
gött, titkolózva ajándékokat 
csomagol.” 
„Karácsonykor nekem nem kell 
drága ajándék, mert szerintem 
a szeretet a legnagyobb aján-
dék.” 
 
Ilyenkor még többet gondolunk 
hiányzó szeretteinkre: 

 

„Együtt ülünk az ünnepi asztal-
hoz.” 
 „Meggyújtjuk a gyertyákat és a 
csillagszórókat.” „Ezután beszél-
getünk, emlékszünk azokra, akik 
nem lehetnek velünk.” 

Ne felejtsétek, a karácsony a 
szeretet ünnepe, de ne csak kará-
csonykor szeressetek! 

  

Egy Parti Nagy Lajos idézettel 
zárjuk cikkünket:  

 

„Karácsonykor könnyű szeretni, 
de mi van azzal a sok hétfő 

reggellel?” 

Miért a karácsony a legkedvesebb 
ünnepünk? 

„Azért várom a karácsonyt, mert 
akkor együtt vagyunk a családdal 
és a barátokkal.” „Ezek a napok 
boldogsággal, örömmel telnek el a 
család összes tagjának.”  

„Nekem a kedvenc ünnepem a kará-
csony, mert szerintem ez a legsze-
retetteljesebb ünnep.” „ A kará-
csonyban az a legjobb, hogy együtt 
van a család békességben és sze-
retetben.” 

Néhány szösszenet a karácsonyfa 
díszítésről: 

„A karácsonyfát együtt szoktuk 
feldíszíteni.”  
„Teszünk rá izzósort, üveg, mű-
anyag és saját kézzel elkészített 
díszeket.”  
„ Ha elkészült a karácsonyfa, akkor 
általában társasozni szoktunk, 
ilyenkor olyan jó, hogy az egész 
család együtt van.”  
„Az egész ház díszben pompázik, 
és várjuk szenteste a Jézuskát.” 

 

Ti írtátok: Szeretlek December! 
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Miért várjuk leginkább a telet és 
a szünetet? 

„Azért szeretem a telet, mert 
lehet szánkózni, korcsolyázni, és 
ekkor van a világ legszebb ünnepe 
a karácsony.” „  

Én azért várom a téli szünetet, 
mert rengeteget lehetek együtt a 
családommal.”  

„ Elmehetünk a családdal moziba, 
színházba és múzeumba.” 

 



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! 

 

választásával, ugyanis a békésnek 
tűnő kisváros egy közveszélyes 
dorgbáró, Gator kezében van. Miu-
tán Gator megsimeri Broker múlt-
ját, üldözni kezdi, ezzel veszélybe 
sodorva Broker lányát is. Broker 
csak úgy tudja megvédeni lányát, 
ha felveszi a harcot a rosszfiúkkal. 

Én 13 éves kortól ajánlanám ezt a 
filmet serdülőknek és felnőtteknek 
egyaránt. (MR)  

Harcban élve (Homeferont) 

A harcban élve amerikai akcióthril-
lert azért ajánlanám nektek, mert 
izgalmas és a szereplők játéka is 
kiemelkedő. 2013-as film, melynek 
főszereplője Jason Statham 
(„jófiú”), James Franco 
(„rosszfiú”). Broker, egy volt 
kábítószerellenes ügynök, aki maga 
mögött akarja hagyni erőszakos 
múltját, ezért kislányával egy bé-
késnek tűnő kisvárosba költözik. 
Ám hamar szembesülnie kell rossz 
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Filmajánló: 

Tégla School 

Ajánlók: 

nál neki. Azonban egy nap rájön, 
hogy a játék hatással van az embe-
rekre. Megfelelő módszerrel pedig 
irányítani is tudja őket.  Később 
felmerül  benne a kérdés, hogy mi-
től olyan élethűek a Királyi bál 4-
ben az áldozatok? Vajon ki ez a 
Maxim és mit akarhat? 
 

Csizmadia Csongor 7.a    
 

 
 
 

Marina és Szergej Gyacsenko: 
Arszen és a játék hatalma  

Arszen, a stratégiai játékok mes-
tere egy nap összeveszik a szülei-
vel, mert egész napját a gép előtt 
tölti. Otthonából egyenesen egy 
netkávézóba megy, hogy folytat-
hassa kedvenc stratégiai játékát, a 
Királyi bál 4-et.  Itt ismerkedik 
meg Maximmal, egy alvilági figurá-
val, aki játék tesztelői munkát kí-

Könyvajánló: 

http://www.libri.hu/szerzok/marina_gyacsenko.html
http://www.libri.hu/szerzok/szergej_gyacsenko.html
http://www.libri.hu/konyv/marina_gyacsenko.arszen-es-a-jatek-hatalma.html


Nagyfiúk (Grown ups) 

 

A 2010-es Nagyfiúk címet viselő 
amerikai vígjátékot minden korosz-
tálynak szívesen ajánlanám, nekem 
nagyon tetszett, remélem, nektek 
is fog! Az öt egykori jó barát 
(Adam Sandler, Kevin James, Chris 
Rock, David Spade és Rob Schnei-
der) harminc év után kedvenc 
edzőjük temetésén találkoznak 
újra. Egy hétvégét együtt is tölte-
nek az edzőjük tóparti házában, 
ahova feleségeik és gyerekeik is 
elkísérik őket. A csapat most is a 
régi formáját hozza: a bulizás, 
egymás ugratása együtt a legjobb, 
hiszen a kor amúgy sem számít, ha 
egy kis őrültködésről van szó.  

Meg is próbálják bebizonyítani gyerekeiknek, hogy szórakozni 
a nagy öregek módjára is lehet. (SA) 

Skype-n a kitek lehívása: 

-/kit kezdo 

-/kit felderito 

Ha kezdő minecraftos vagy, ne félj a youtube 
csatornámon megtalálsz mindent mindennel kap-
csolatban. 

HA esetleg szeretnél HD fejeket nyerni, akkor a 
pénteki eventjeimre nyugodtam lehet jönni.  

Másrészt Admint,Stafft keresek a szerveremre 
és még egy tulajhelyettes is lesz. A tulaj persze 
én vagyok esetleg, ha skypen rám írtok megtud-
hatjátok mikor lesz a szerver. 
ip:sappka20.aternos.me Csak az a baj,  hogy 
csak akkor működik, ha elindítom. Ha lehet 1.7.5-
tel gyertek fel mert az a szerver kliens.   

 

Nos a minecraft egy túlélő játék és kockákból 
vagyis pixelekből áll. Nagyon fontos első eset-
ben fát kell vágni. 

Itt vannak a lépések, én így szoktam: 

-fát vágni 

-craftingtable készítés,barkácsolás 

-bányászás 

-ágykészítés:három gyapjú amit a báránytól 
lehet kapni, már ha találsz bárányt. 

A másik érdekessége hogy tudsz játszani 
multiplayert, ami nagyon király szerintem aki 
esetleg mestermczik az megtalálhat engem 
péntekenként a NovaCraft 12 szerveren. A 
legjobb telkemen minden található pvp pi-
ac,fejpiac,piac és még sok más. 

Ha netán valaki bejelöl skypen akkor csak pén-
teken leszek fenn bocsi, de én egy nagyon el-
foglalt ember vagyok, a multiplayer szervere-
ken több dolgot is találhatsz van pár dolog 
amit te is tudsz csinálni: 

-Warpolás 

-/plotme auto (saját telek lekérése) 

-/tpa command (amivel elteleportálhatsz egy 
másik játékoshoz) 

 

 

 

 

Játékajánló: Minecraft 
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LIKE ME!!!!! 



Üdítős (Fanta) szelet 
SV módra 

Hozzávalók: 

A tésztához: 
6 db M-es tojás 
12 dkg cukor 
15 dkg rétesliszt 
2 evőkanál kakaópor 
7 dkg olvasztott vaj vagy étolaj 
csipet só 
A túrókrémhez: 
50 dkg félzsíros tehéntúró  
20 dkg porcukor 
25 dkg vaj 
1 citrom reszelt héja 
1 csomag vaníliás cukor 
1 evőkanál citromlé 
A tetejére: 
7 dl szénsavas narancsos üdítő 
2 csomag főzős vaníliás pudingpor 
5 dkg cukor 

 

 

Elkészítés: 
A sütőt 180 fokra bekapcsoltam, a 
tésztához az egész tojásokat a 
cukorral a robotgéppel egy tálba 
ütöttem, a legmagasabb fokozaton 
kevertem kb. 5 percig, ameddig 
besűrűsödött, és sok kis légbubo-
rék keletkezett benne. A lisztben 
elkevertem a kakaót és a sót, a gép 
legalacsonyabb fokozatán kanalan-
ként hozzákevertem a lisztes ke-
veréket a vajjal. (Sütőpor nem 
kell!).Határozott mozdulattal a 
munkalaphoz ütögettem a keverő-
tálat, - így a felesleges légbuboré-
kok eltávoztak -, majd kikent, kö-
zepes méretű tepsiben kb. 20 perc 
alatt – tűpróba! - megsütöttem. 

Ameddig sült a piskóta, a vajat a 
cukrokkal habosra kevertem, a tú-
rót több részletben elkevertem 
benne, citromhéjjal és citromlével 
ízesítettem. A tetejéhez 5 dl üdí-
tőt feltettem forrni, 2 dl-rel kike-
vertem a pudingot a cukorral. A 
forrásban lévő üdítőbe kevertem a 
pudingos üdítőt, és folyamatosan 
kevertem sűrűsödésig, majd hirte-
len langyosra hűtöttem. A kihűlt 
piskótára rákentem a túrókrémet, 
elsimítottam a pudingos keveréket, 
és hűvös helyen dermesztettem 
tálalásig.  

Megjegyzés: Viszonylag egysze-
rűen elkészíthető, finom, kiadós és 
dekoratív sütemény! Hát kell ennél     
több!? :)  

 
 
 

 

Elkészítés: 

A száraz hozzávalókat összekeve-

rem, majd hozzáadom a többi hoz-

závalót. Összekeverem, és kanál-

lal belerakosgatom a formába. Elő-

melegített sütőben 20-25 perc alatt 

megsütöm. Bármilyen ízesítéssel 

variálható! 

Megjegyzés: 

A bögre 2,5 dl-es. Bármivel ízesít-

hetem (csoki,kakaó,magvak) 

Hozzávalók: 

 2 bögre liszt 

 1 csomag sütőpor 

 1 csomag vaníliás cukor 

 1 tojás 

 3/4 bögre olaj 

 1/2 bögre cukor 

 1 bögre tej 
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Bögrés muffin :) 

Tégla School 

Mit süssünk? Süssünk örömmel :)  

http://www.mindmegette.hu/hatarozo/37
http://www.mindmegette.hu/hatarozo/37


Sziasztok én Boszi vagyok és most 
a floorballról fogok beszélni. Kezd-
jük is. Magyarországon a játékot 
1989-ben mutatták be, palánklabda 
néven. Még abban az évben megala-
kult a Magyar Palánklabda Szövet-
ség, melynek jogutódja a Magyar 
Floorball Szövetség lett 1997-ben. 
Jelentős fejlődés akkor indult: 
főleg a fiatalok, általános és kö-
zépiskolások kezdték el játsza-
ni.1998-tól diákolimpiai sportág 
lett. 2009-2010. tanévben több 
mint háromszáz, 2010-
2011.tanévben 417 csapat indult 
(melyek száma folyamatosan nö-
vekszik. A floorball a jégkoronghoz 
hasonló elvek és szabályok szerint, 
de teremben (általában kézilabda-

pályán), műanyag tollú ütővel és 
műanyag labdával játszott csapat-
sport. A jégkorongnál lényegesen 
kevesebb testi ütközés megenge-
dett. A világ szinte minden pontján 
űzik, így Magyarországon is. 1986-
ban alakult meg a nemzetközi szö-
vetség, a svéd, a finn és a svájci 
tagállamok voltak az alapítók. Két 
nemzet is a saját találmányának 
tartja ezt a játékot. Céljuk az volt, 
hogy a hoki agresszivitásától tar-
tózkodók számára, egy legalább 
ugyanolyan élvezetes, ám sokkal 
tisztább játékot hozzanak létre, 
ami tornateremben játszható. A 
mezőnyjátékosok, a hokiütőhöz 
hasonló, könnyű szerkezetű 
karbonszálas ütőkkel rendelkez-

nek. A kapusnak nincs ütője, sisa-
kot, nagy méretű mell-, térd- illet-
ve lábszárvédőket visel. A játékot 
egy műanyagból készült, kemény, 
lyukacsos labdával játsszák. A pá-
lyákat általában kézilabda pályán 
állítják föl. A kézilabda pálya alap-
vonalán végig 50 cm magasan pa-
lánk áll. 

 

2015. január 17-én, Pakson rendezték meg a Kispályás Floorball Diákolimpia országos döntőjét. Azzal büszkél-
kedhetünk, hogy iskolánk másodikos lányai: Berecz Bianka (2/d), Botyánszki Fanni (2/a), Dankó Dorka (2/c), 
Darai Gerda (2/d), Pozsgai Eszter (2/c) és Psáder Regina (2/a) is képviseltették magukat a versenyen. 

A verseny hivatalos megnyitója délben kezdődött, de 11 órakor már izgatottan várakoztak a lányok a paksi 
sportcsarnok bejárata előtt. Az épületbe lépve nagy volt a nyüzsgés, mindenfelé játékosok és hozzátartozók 
sürögtek-forogtak, rohangáltak. Amíg mi, szülők próbáltunk alkalmazkodni a hely szelleméhez, és kíváncsian 
méregettük a hatalmas csarnokban kialakított floorball pályákat és a nagyobb korosztály éppen akkor zajló 
utolsó meccseit, addig Gábor bácsi rutinos mozdulatokkal terelgette a lányokat az öltöző felé. Percekkel ké-
sőbb kuncogva, kacarászva, a sárga Eötvös mezt nagyon büszkén viselve láttuk viszont a gyerekeinket. Ezzel 
vitathatatlanul össze is állt a csapat! 

A Diákolimpiát az elnök nyitotta meg, és köszöntötte a döntőbe jutó nyolc lány és nyolc fiú csapatot. Már a 
verseny előtt a csapatokat sorsolás alapján két csoportra osztották. Mindkét csoportban 4-4 csapat játszott 
körmérkőzést, majd az ott elért eredmények alapján folytak a harcok a 7-8., 5-6., 3-4. helyért és végül a 
bajnoki címért. 

 

Sport: Floorball 

„Ha már Floorball…” Iskolánk sikere a Diákolimpián, Pakson :) 
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Egy rövid bemelegítés, a pályával való is-
merkedés és az elmaradhatatlan „Hajrá 
Eötvös!” csatakiáltás után rögtön az első 
körben megmérethették magukat a lánya-
ink. Pilisjászfalu csapatával csaptak össze. 
Még érezhető volt az izgalom, próbálták a 
lányok megtalálni a helyüket a pályán.  Ki-
sebb bizonytalanságok ellenére igazán hő-
siesen küzdöttek, de az egy lőtt és a há-
rom kapott gól sajnos nem a mi javunkra 
döntötte el a mérkőzést. 

Kissé csalódott volt a csapat, szerették 
volna győzelemmel kezdeni a versenyt. 
Most nagy szükség volt a szülői bátorítás-
ra. Egy kis anyai-apai ölelés és máris mo-
solygósabban kezdődhetett a második mér-
kőzés. 

A sorsolás nem volt túl kegyes a számunk-
ra, mert a legerősebb csapattal nézhet-
tünk most farkasszemet. Mivel mindkét 
iskola sárga mezbe bújtatta a lányait, a 
bíró döntése alapján az Eötvös csapata 
még egy extra kék meznek is örülhetett, 
vagyis inkább bosszankodhatott, hisz mit 
sem törődve a lányok méretével, térdig leló-
gó, vállakról lecsúszó pólót kellett magukra 
húzniuk. A vereséget sajnos nem foghattuk 
erre, el kell ismerni, hogy nagyon jól ját-
szott az ellenfél, de a mi kis Eötvös lányaink 
is igen ügyesen helyt álltak. 

Ám ekkor még korántsem volt vége! Egy kis 
taktikai megbeszélés, csapatátszervezés és 
a harmadik, Városföldiek elleni mérkőzésen 
máris örülhettünk a góloknak. A lányok is 
kezdték elhinni, hogy a bátor, egymást segí-
tő csapatjátékkal akár meg is nyerhetik a 
meccset. Gyönyörű, majd' a félpályáról lőtt 
találatoknak és fantasztikus védelemnek 
lehettünk tanúi. Végre mi vezettünk! Hirte-
len úgy tűnt, mintha az idő csigalassúsággal 
vánszorgott volna! Másodpercenként pillant-
gattunk a kivetítőre, és mint valami megvál-
tót, úgy vártuk a játék végét jelző duda-
szót. És igeeen! Megszületett az első győ-
zelem! 
Ezzel eldőlt a csoportmérkőzés sorrendje. 
Az Eötvös harmadik lett a csoportjában, így 
a másik csoport harmadik helyezettjével, 
Érddel küzdhetett meg a Diákolimpia ötödik 
helyéért. A  csapat mintha teljesen kicseré-
lődött volna az első két meccshez képest. 
Bátran, bevállalósan, magabiztosan játszott, 
esélyt sem adva az ellenfélnek a győzelem-
re. Bár a végeredmény szoros lett, mindvé-
gig a mi lányaink uralták a pályát. Megérde-
melten nyerték el az ötödik helyet! 
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Lányok, nagyon büszkék vagyunk rátok, köszönjük nektek! Hajrá Eötvös! 



Szerencsére sok olyan diákunk van, akik különböző műfajokban nagyon 
tehetségesek. Sokan sportolnak, zenélnek, kiválóan rajzolnak,sokan no-
vellákat írnak.  
Két diákunk úgy gondolta, megosztja veletek írásait. :) A következő szá-
mokban olvashatjátok a folytatást…  

Mi az a novella?  

„Terjedelme rövid, szerkezete zárt, hősei hétköznapi emberek, akiknek 
életében valamilyen jelentős esemény játszódik le, a szerző azonban nem 

részletezi az események előzményeit  
(in medias res-kezdés, a dolgok közepébe vágása), a szereplőről is csupán 

a történet szempontjából lényeges dolgokat tudunk meg.  
Témája lényegében a „váratlan fordulat” gyors és tényszerű előadása, 

kitérők, részletező leírások nélkül. Rendszerint csattanóval zárul, nyel-
vezete ennek megfelelően fegyelmezett és lényegre törő.” 

 

Ez a történet egy folytatásos sztori. Ha szereted a lovakat, tetszeni fog neked ( ha pedig nem vagy lórajongó, 
talán akkor is!) Egy kicsit bevezetlek titeket, de nem lövöm le a poént: Tehát: van egy lány, Anne, aki egy éjsza-
ka álmot lát egy fekete lóval és egy Wendy nevű lánnyal. Anne-nel ott van az a ló is, akivel a lovardában szokott 
dolgozni: Scorpio. A telivér viszont másnapra elpusztul, de a lány még párszor látja az álmot. Egy nap, mikor az 
egész tábor elmegy a hegyekbe musztángokat nézni, Anne ismét megpillantja Wendy-t és a lovat, akit magában 

Randomnak nevez. Randomot akkor már másodjára látja, de a vele lévő, szőke Wendyt a valóságban csak elő-
ször. Összeismerkednek a lányok egymással és igen jó barátságba kerülnek. Valami nagyon sötét titok fedheti 
ezt az egészet, mert más nem látja Wendyt, csak Anne és a szülei. Randomon is segíteni kell, mert bajba kerül. 

Vajon végül fény derül a titokra? Megtudhatod, ha elolvasod a suliújságban!  

Jó olvasást és sok izgalmat mindenkinek!  

 

 

A különös álom 
 

Zuhogott az eső. Scorpio és én gyorsabban vágtattunk a szélnél is. Hirtelen valami fekete suhant át a folyón. 
Felnéztem. Egy lovat láttam. Egy csodálatos musztángot. Scorpio felnyihogott, mintha beszélni akarna az állat-
tal. A ló megállt és megszagolta az idegent, vagyis az én ,,lovamat" (a ló Mandyé volt, aki a Casino lovardában 
dolgozott). De akkor hirtelen egy furcsa hangot hallottam. Mintha valaki zokogna. Scorpio is hallhatta, mert 
megindult a sírás irányába. Egy lány ült egy padon a parkban, mellette egy majdnem halott ló. Odaültem mellé: 
- Szia! Én Annie vagyok! Miért sírsz? 
A lány kisírt szemmel rám emelte tekintetét és beszélni kezdett: 
- Én Wendy vagyok! Azért sírok, mert ma egy farkas megsebezte a lovamat, Suzit és azt mondták, hogy nem éli 
túl! Meg már egy csomót betegeskedett és nagyon öreg.  

Pár percig gondolkoztam és felcsillant a szemem. 
- Mi az? - kérdezte Wendy. 
- A lovak értik egymást, lehet, hogy még egymás gyógyításához is értenek. - mondtam. 
Abban a percben valami keménybe ütközött a fejem. Felébredtem és az ágyamban találtam magam. Ez csak 
álom volt. Semmi más. - gondoltam. Hirtelen anya dugta be a fejét az ajtón: 
- Jó reggelt, hétalvó! Ideje suliba menni. Nem gondolod? William, Victor és Kaet már kerestek, de akkor még 
aludtál és nem akartalak felébreszteni. 
- Mennyi az idő? - kérdeztem még félálomban. 
- Fél nyolc lesz 5 perc múlva, kisasszony! - lépett be apa is a szobába. 

 

Tehetséges diákjaink… Novella... 

Tóth Zsófia: Random a vadló 
Készült 2015. január 12-től február 12-ig Budapesten, a Heim Pál Kórházban 
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Mi a tehetség?  

Egy olyan tulajdonság, ami 

valakit megkülönböztet 

 másoktól.  

 



Na, akkor felpattant a szemem. Fel-
kaptam egy piros felsőt és egy far-
mert és az iskolatáskámmal a háta-
mon elindultam a Rootnal gimnázium-
ba. A tanárok egész nap unalmas dol-
gokról magyaráztak, ami nem is meg-
lepő az iskolákban. Délután elmesél-
tem Kaetnek az álmomat. Azt mond-
ta, hogy ezek az álmok mindig vezet-
nek valami titokhoz. Ebbe Victorék is 
egyetértettek. Anyának, apának és 
Gabnek (a bátyám) nem meséltem 
semmiről. Ők ezt úgy sem értenék. 
Pár nap múlva úgyis itt a nyári szünet 
és úgy, mint tavaly 2 hétre megyek a 
Casino lovardába táborozni. Nagyon 
izgalmas lesz!- gondoltam mosolyogva. 
Újra látom Scorpiot és.. Itt hirtelen 
benyitottak a szobába. De csak anya 
volt. Nem volt túl jó kedve. Rosszat 
sejtettem: 
- Mi a baj?- kérdeztem 
- Kicsim! Van egy rossz hírem: Most 
hívott minket Jack bácsi. Tudod, a 
Casino lovarda lovásza. Úgy tűnik, 
elmarad a tábor.  
- Miért?- néztem fel riadtan 
- Scorpio tegnap este elpusztult. Állí-
tólag már beteg is volt. Ne szomo-
rodj el! Lesz másik ló, akit szeretni 
fogsz. Simította meg a kezemet anya, 
majd kilépett a szobából. Éreztem, 
hogy forró könnyek csorognak le az 
arcomon. Akkor éreztem azt legin-
kább, hogy pár napig nem szólok sen-
kihez... 

Mikor elmondtam Kaet-nek a dolgo-
kat teljesen kiakadt. 
- Elmarad a tábor? Scorpio elpusz-
tult? Ez nagyon szomorú!- nézett rám 
a barátnőm. 
Én meg bólogattam. Hirtelen Gabe 
dugta be a fejét a szobám ajtaján, 
majd mikor látta, hogy emelem a pár-
nám, védekezve felemelte a kezét és 
magyarázni kezdett. 
- Lányok! Békével jöttem! Anya most 
beszélt Mandy nénivel. A tábort meg-
tartják, csak nem azon a farmon, ha-
nem egy másikon. 
- És mi lesz a Casino lovardával?- 
vontam fel a szemöldököm. 
- Lebontják!- vonta meg a vállát 
Gabe, mintha ez teljesen természe-
tes lenne. 
- Megrántod a vállad? Szerinted ne-
kem ez egyszerű?- léptem hozzá és 
löktem egyet rajta. 
Hirtelen apa hangját hallottam: 
- Anne? Ugye nem veszekszel? Gabe 
közölte a jó hírt, nem?  
- De! De hol lesz az új lovarda? És 
mikorra készül el?- kérdeztem apát.  
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Apa a kérdést már nem hallhatta, mert 
nem válaszolt. Éhesek lettünk, így le-
mentünk a konyhába és megettünk 2 
joghurtot. Hirtelen felnéztem a jog-
hurtos dobozból és beszélni kezdtem: 
- Te nem szeretnél jönni a táborba, 
Kaet? 
A lány a fejét rázta: 
- Nem vagyok ló rajongó! Egyszer volt 
egy lovam, Wessy, de ő 7 évesen el-
pusztult! Azóta nem gondolkoztam 
semmilyen állaton. - felelte. Megcsör-
rent a zsebemben a telefon. Bocsánat-
kérően néztem Kaet-re, majd félrevo-
nultam: 

-Halló! Itt Anne Gibson! Kivel beszé-
lek? 
-... 
- Jack bácsi? Maga az?  
- Igen, én vagyok! A jövő héten indul a 
tábor a Maxhon lovardában! Van egy 
csodás új lovunk a neve, Shina! Nagyon 
szép! Szeretni fogod! Talán jobban, 
mint Scorpiot. De most le kell tennem, 
szia!- mondta, majd kattant a telefon.  

 
Nagy ugrásokkal kerültem vissza az 
asztalhoz és mindent elmondtam barát-
nőmnek és ő is nagyon örült. 
Hamarosan újra lovak között lehetek! 
Lehet, hogy az álmom is valóra válik! Jó 
lenne egy saját ló!- gondolkoztam mo-
solyogva. Elnevezném, mond-
juk..mondjuk Maxernek ha fiú és 
Xhéának,ha lány, de egyelőre ez csak 
egy szép álom… 
 
  *** 

Folytatása következik... 

Illusztráció: Salamon Boglárka 



             
1.fejezet  
 

Épp reggel kilencet ütött az óra, amikor Anna 

előbukkant a szobájából. Még pizsamában volt, 

rézvörös haja kócosan lógott az arcába. Jólesően 

nyújtózkodott néhányat, majd belebújt szőrös 

mamuszába, és benyitott a konyhába, ahol anya 

már a vasárnapi reggelit készítette. Finom, édes 

illat szállingózott a levegőben. 

    – Jó reggelt, kicsim! – köszöntötte édesanyja. 

– Sokáig aludtál ma reggel! Már kezdtem aggódni, 

hogy kihűl a kuglóf, mire az én kis álomszuszékom 

kibújik a barlangjából! 

   – Jó reggelt, anya! Ínycsiklandozóan néz ki a 

süti! – válaszolta Anna, miközben hatalmasat 

kordult a gyomra. 

    Anya két szelet kuglófot és egy bögre kakaót 

tett az asztalra. A kislány jóízűen kortyolgatta a 

meleg italt, és nagyot harapott a sütiből. 

  – Mmm, ez isteni! Ugyanolyan finom, mint ami-

lyen a nagyié szokott lenni! – dicsérte meg édes-

anyját. 

       Anya elmosolyodott, majd kérdően nézett a 

kislány felé: – Kinéztél ma már az ablakon? 

   – Nem, miért? - fordult kíváncsian Anna az ab-

lak felé. 

      Odakint mindent puha, fehér hó borított. 

Egész éjjel esett. Az előző évben olyan enyhe tél 

volt, hogy nem örvendeztette meg a természet 

őket hóval, de most úgy tűnt, mintha mindezt egy 

éjszaka alatt szerette volna bepótolni. A család 

háza az utca végén állt, körülötte dombokkal és 

óriási ezüstfenyőkkel. Most ezek is fehér ruhába 

burkolóztak. Gyönyörű látványt nyújtott, minden 

békés és tiszta volt. 

   – Nahát, ez csodaszép! - lelkendezett Anna. – 

Ugye kimegyünk majd szánkózni? 

    A szánkó karácsonyi ajándék volt, mostanáig 

arra várt, hogy valaki kipróbálja. 

a domb vidáman csúszkáló fiúkkal és lányokkal. 

    

 

Tigris 
 

Írta: D.D 
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Anna elszomorodott. Nem barátkozott könnyen, 

félénk, visszahúzódó kislány volt. Ennek legfőbb 

oka az volt, hogy régebben sokat csúfolták réz-

vörös haja miatt, répának nevezték. Szülei már 

hiába is bizonygatták, hogy a kislány haja igen 

különleges, nem sokat törődött vele. Pedig a vö-

rös hajával, pisze orrával, körülötte az apró kis 

szeplőkkel és nagy mosolygós szemével igazán 

kedves látványt nyújtott. 

  Anna kicsit tétovázott, majd úgy dön-

tött, mégis kimerészkedik a hóba. Felöltözött, 

belebújt meleg hótaposójába, világoszöld kabát-

jába, majd a fejére húzta vastag, bolyhos sapká-

ját, gondosan ügyelve arra, hogy egyetlen kósza 

vörös hajtincs se lógjon ki alóla. Azután felkapta 

a szánkót, és már kint is volt az ajtón. 

A levegő csípős volt, de a felhők már oszlani 

kezdtek, és közöttük a nap sugarai is előmerész-

kedtek meg-megcsillanva a havon, hogy gyémánt-

mezővé varázsolják a tájat. Anna néhány pillana-

tig csak állt és némán csodálta a látványt. Mindig 

is a tél volt a kedvenc évszaka. 

 A domb lassan kezdett benépesülni a 

szánkózó gyerekekkel, azonban a kislány nem volt 

benne biztos, hogy felmerészkedik közéjük, sok-

kal szívesebben csúszkált volna egyedül. Inkább 

csak húzta maga után a szánkót, és élvezte ahogy 

a hó ropog a lába alatt. Eddig nem is vette észre, 

hogy a csizmája talpának virág mintája van, de a 

sok kicsi lábnyom, amit maga után hagyott, gyö-

nyörű virágösvényt rajzol ki a hóban.Hirtelen 

elfogta a vágy, hogy építsen egy hóembert, csak-

úgy mint kicsi korában. A friss hóban könnyen 

gördült a test, hamar elkészült vele, majd néhány 

perccel később a hóember feje is a helyén dí-

szelgett. A két nagy szemet és a mosolygós szá-

jat kavicsokkal rakta ki. Anna büszkén nézett 

végig az alkotásán. A répaorr kicsit ugyan hiány-

zott az arc közepéről, de talán egy vaskosabb ág 

pótolhatja.  



Anna a fenyők felé vette az irányt abban remény-

kedve, hogy ott majd rábukkan egyre. A hótakaró 

mindent vastagon beborított, hosszasan keresgélt, 

már-már feladta, amikor a távolban megpillantott 

egy hókupacból kikandikáló darabot. –Ez tökéletes 

lesz! – kiáltott fel. 

Ahogy a kupac felé közeledett, mozgásra lett fi-

gyelmes. Egy pillanatra megállt, hátha kiveszi, mi is 

rejtőzik az ágak között. Az a valami is észrevehette 

a kislányt, mert hirtelen mozdulatlanná dermedt. 

Talán egy mókus – gondolta Anna, és kissé közelebb 

merészkedett. Mivel az állat nem fogta menekülőre, 

egészen közel lépett hozzá. Hatalmas meglepetésé-

re egy csuromvizes, csapzott bundájú vörös kiscica 

didergett ott megrémülten. 

       –  Hát te meg hogy kerülsz ide? – hajolt le hoz-

zá Anna, és felemelte magához. 

 A kiscica szőre teljesen átázott, és a hidegtől 

egész testében remegett. 

   – Vajon kié lehet?- morfondírozott Anna. – Bizto-

san elkóborolt és nem talál haza. Nem hagyhatom itt 

egyedül, még a végén megfagy! 

 Lehúzta kabátja cipzárját, és bebújtatta a melegbe 

a kiscicát. Fogalma sem volt, hogy mit csináljon vele. 

A szülei biztosan nem engednék meg, hogy haza vi-

gye. Már évek óta kérlelte őket, hogy lehessen egy 

saját cicája, de csak Ficánkát, az aranyhalat enge-

délyezték neki. 

  A kiscica szép lassan kezdett átmelegedni, 

már nem didergett, hanem jólesően bújt a kislány 

mellkasához, és halk dorombolással jelezte, hogy 

jobban van.  Anna szíve nagyot dobbant, most már 

biztos volt benne, hogy magával kell vinnie. Majd 

becsempészi a házba, és otthon kitalálja mi is le-

gyen az állat sorsa. 

 Hamar visszaért. A szánkót kint hagyta az 

ajtó előtt az oldalára állítva, hogy leperegjen róla a 

hó. Belépett a házba, lerúgta a csizmáját, és egy 

villámgyors köszönés után nagy léptekkel a szobája 

felé vette az irányt.– Anna,- kiabált utána az édes-

anyja – nem is mesélted, hogy milyen volt a szánkó-

zás! 

    – Jó! – válaszolta a kislány röviden anélkül, hogy 

visszafordult volna. 

    – Ennek örülök! De hova rohansz ennyire? Miért 

nem veszed le a kabátodat?  

 Anna szíve elkezdett vadul kalapálni. Nem láthatja 

meg az édesanyja a kiscicát! 

   – Majd a szobámban kiakasztom egy vállfára, ott 

megszárad – felelte, és már el is tűnt az ajtó mö-

gött. 

   – Ez meleg helyzet volt! – gondolta, és a bizton-

ság kedvéért kikukucskált, hogy vajon édesanyja 

nem követi-e őt. Szerencsére teljesen belemé-

lyedt a főzésbe, eszébe sem jutott, hogy utána 

menjen. 

Anna körülnézett, hogy hova is rejthetné a kisci-

cát. A legjobb választásnak a nagy kétajtós ruhás-

szekrény alja bizonyult, amit rögtön ki is bélelt 

egy pokróccal, majd kivette az állatot a kabátja 

alól, és beletette a puha kis zugba. A kiscicának 

láthatóan nagyon tetszett az új helye, nyújtózott 

egyet, összegömbölyödött, és mély álomba szende-

rült. A kislány nagyon boldognak érezte magát. 

Finoman megsimogatta a kiscica hátát, aki álmában 

még halkan dorombolt néhányat. 

 

   *** 

 

Folytatása következik... 
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Melyik zöldség található a képen? 

Egy vonaton Smith, Robinson és Jones a fűtő, a fékező és a mozdonyvezető, de nem biztos, 
hogy ebben a sorrendben. A vonaton utazik továbbá három üzletember, akiket ugyanígy hívnak: 
Mr. Smith, Mr. Robinson és Mr. Jones.  
1. Mr. Robinson Detroitban lakik.  
2. A fékező pontosan félúton lakik Chicago és Detroit között.  
3. Mr. Jones pontosan 20 ezer dollárt keres évente.  
4. A fékező közvetlen szomszédja, az egyik utas, pontosan háromszor annyit keres, mint a fé-
kező.  
5. Smith billiárdban meg szokta verni a fűtőt.  
6. A fékezővel azonos nevű utas Chicagóban lakik.  
 
Hogy hívják a mozdonyvezetőt?  

 

Tudtad-e? 

Ha tudod a megoldást, keresd Suhajda Bea nénit vagy Nagy Bea nénit.  
Nyereményed egy általad választott szám az iskolarádióban. :) 
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Mi a megfejtés? 

Törd a fejed…  

 A kacsahápogás nem visszhangzik - senki sem tudja miért. 

 A kaméleon testhosszúságának másfélszeresét teszi ki nyelvének hossza. 

 A ketchup Kínából származik.  

 Az ember nem képes nyitott szemmel tüsszenteni. 

 Az emberi hajszál 3 kg-ot bír el.  

 Tüsszentés közben az ember szíve egy millisecundum időre megáll.  
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Tégla School 

Coming soon... 

 



Csillagnéző 2015... 

Kedves Diákjaink! 

Természetesen a következő számba is várjuk a jobbnál 
jobb cikkeiteket.  

Ha van ötletetek, ne tartsátok magatokban!  

Újságíró szakkörünk minden páros héten 14:30-tól, a 114-es 
informatika teremben van. 

Jelentkezni Suhajda Bea néninél és Nagy Bea néninél lehet. 

 

 

Szerkesztette:  

 

Suhajda Beáta és Nagy Beáta  

 

2015. február 

Szerkesztőség információi: 

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

 

Nagyon köszönjük! :)  

Köszönetnyilvánítás... 

2015. március 1-jén iskolánk  pár diákja úgy 

döntött részt vesz a XIII. kerületi GYIÖK 

szervezésében megrendezett Csillagnéző 

tehetségkutató versenyen. Diákjaink reme-

kül szerepeltek. Virágh Fanni 5.c osztályos 

tanuló kerületi 2. helyezést ért el.  

A 6.b osztályból alakult csoport 4. helye-

zést.  

Tagok: Dulai Vivien Noémi, Váradi Vivien, 

Diószeghy Marcell, Schmölcz Vanda,  

Csata Szilárd, Csiszár Levente Dominik,  

Nagy Máté, Jung Katalin, Cseh Ákos és 

Benczik Kleopátra.  


