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Postanowiłem to
sprawdzić i w tej
chwili rozpętała się
wojna dwóch
chłopięcych
drużyn.
Przestraszyłem
się, że mnie
zobaczą i zaczną
atakować, więc
szybko wdrapałem
się na drzewo.
Przyglądałem się
tej bitwie z
zaciekawieniem.
Jedna drużyna

była ubrana w
czerwone koszule
a druga miała na
sobie zwykłe
ubrania, ale
posiadała zielono-
czerwoną flagę.
Zauważyłem, że
najmniejszy z
chłopców (z flagą)
wziął piaskową
kulę i rzucił się na
największego
chłopaka z
drużyny
przeciwnej.

O dziwo, udało mu
się go powalić.
Wtedy ktoś z
drużyny z flagą
krzyknął: ''Dobrze,
Nemeczku!"
Wtem chłopiec
nazwany
"Nemeczkiem"
zaczął krzyczeć,
okazało się, że z
bólu, bowiem
mocno uderzył się
w kolano podczas
ataku. Chociaż
kolano go bolało,

po chwili wstał i
zaczął walczyć
dalej. Byłem tak
podekscytowany,
że aż spadłem z
drzewa prosto na
chłopca, który był
akurat pod nim.
Był to jeden z
wojowników w
czerwonej
koszulce. Nie
wiadomo
dlaczego, uznali, iż
jestem z drużyny
z chorągwią,

więc postanowili
wrzucić mnie do
stawu. To nie
należało do
najprzyjemniejszych
rzeczy. Byłem
bardzo
przestraszony i
chciałem stamtąd
jak najszybciej
uciec i nigdy tam
nie wracać.

Przypadkowy
przechodzień

Pewnego razu podczas porannego spaceru natrafiłem na niezwykłą akcję... Byłem na
pustym placu, na spacerze. W pewnym momencie usłyszałem krzyki.

Relacja z wojny

W tym
numerze:

Newsy z centrum
wydarzeń,
ogłoszenia,
zawiadomienia,
wywiady z
wojownikami z
Placu Broni oraz
prezentacja
Budapesztu.

Tego numeru nie
możesz przegapić!

Cena: 
4 grajcary
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Prezentujemy niezwykłe miasto.

Budapeszt 

Budapeszt jest
największym
miastem
Węgier,
położony jest
w północnej
części kraju
nad Dunajem.
Został
stworzony w
latach 1872-
1873. W
Budapeszcie
możemy
zobaczyć
wiele pięknych
i ciekawych

miejsc, np.:
Zamek
Królewski,
Plac
Bohaterów,
Operę.
Budapeszt to
jedno z
najważniejszych
miast Europy
Środkowej.

Zamek
Królewski - w
Budapeszcie
to jedna z
najbardziej

rozpoznawalnych
budowli, leży
nad rzeką
Dunaj.

Bazylika Św.
Stefana - jest
to jedna z
największych
bazylik
Europy. Ma
kolor biały i
również ma
kopułę ze
szpicem. To
przykład
architektury
gotyckiej.

Parlament -
jest to wielki
budynek z
piękną
elewacją.
Parlament ma
kolor żółto-
szary, można
zobaczyć też
wielką
czerwoną
kopułę ze
szpicem.

Plac
Bohaterów 

- nazywany
także Placem
Tysiąclecia,
jest na nim
duży pomnik
żołnierza, leży
nad jeziorem
Válindut.

Budapeszt jest
to wielkie,
piękne i
ciekawe
miasto, w
którym można
zobaczyć

wiele
interesujących
budowli.
Można tam też
spróbować
wielu
smacznych
potraw,
najlepsze to:
papryka
faszerowana,
baranina,
gulasz
węgierski.

Na obrazku widać Bokę na tle opery.
Boka podziwia basen termalny

Boka odpoczywa na Placu Bohaterów.

Boka obserwuje Parlament Węgier.

6a
6a

6a

6a
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Praca!

Na ulicy Pawła rozpoczęto plan
budowy nowego budynku.

Kamienica będzie usytuowana
wzdłuż ul. Pawła do ul. Marii.

Firma „Beton Tégla” szuka osób
z doświadczeniem budowlanym

do pomocy przy budowie
budynku.

Tel. +36 606 303 221

Budowa nowej kamienicyBoka ogląda Bazylikę Św. Stefana

Ceremonia pogrzebowa

Uroczyście zapraszam wszystkich mieszkańców na pogrzeb
mojego syna. Ceremonia odbędzie się 28.11.1911 o godzinie 11.00. 

 Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu „Grobowiec św. Marii Panny”
w Budapeszcie. Stypa rozpocznie się o godz. 13.00.

Wspólnie będziemy wspominać bohaterskie czyny młodego
Nemeczka.

Mama Nemeczka

6a6a
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Zbiórka!

Zbieramy pieniądze na budowę nowego Placu
Zabaw. Skrzynki na pieniądze zostaną postawione

w szkołach i urzędach. 
Zbiórka zacznie się 30 czerwca, skończy 17
grudnia. Budowa zacznie się po zebraniu

odpowiedniej kwoty.

Daj coś od siebie dla naszych dzieci!

Szczegóły: tel. 873 425 931
Dziękujemy za pomoc! Wesołe Wakacje już na Ciebie

czekają!

Spędź je z bliskimi w Ogrodzie Botanicznym.
Znajduje się w nim jeziorko. Za dodatkową opłatą

możesz popłynąć łodzią na małą wysepkę.

Cena wejścia to jedynie 8 grajcarów za osobę, a
wypożyczenie łódki 4 grajcary.

Rezerwacja biletów: Tel. +36 666 222 666

Uwaga!

Drodzy Rodzice, apelujemy o uważanie na swoje
dzieci. W mieście rozpowszechniła się groźna

choroba. Każde dziecko jest narażone na
zachorowanie, dlatego dbajmy o zdrowie. Nie

pozwalajmy naszym podopiecznym wychodzić na
dwór bez kurtki, szalika oraz czapki. Pilnujmy, żeby

nie wchodziły do wody!

Prezydent miasta Budapeszt

UWAGA!

Schwytano groźnych przestępców. Są to bracia
Pastorowie. Włamali się do muzeum i ukradli cenny
obraz. Napadli też na strażników. Sprawa zostanie

rozstrzygnięta w sądzie. 
Gdyby ktoś wiedział coś o kradzieży i skradzionym

przedmiocie, proszę zgłosić się pod numer
telefonu 482 333 923.

Muzeum Historii

Skarbonka na budowę placu 6a
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Rozmowa z Ferencem Aczem, 
uczestnikiem bitwy na Placu Broni

Czy to prawda, że kilka lat temu byłeś przywódcą
grupy o nazwie "Czerwone Koszule", bo to właśnie
wtedy owa bitwa miała miejsce?
Tak, to niestety prawda. Trzy lata temu, byłem
wojowniczym chłopcem i chciałem mieć wszystko na
własność. To jedna z głupot, które zrobiłem w moim
życiu.

A jak to się stało, że zostałeś przywódcą
"Czerwonych Koszul"?
W sumie nie do końca wiem. Byłem bardzo odważnym
oraz szanowanym chłopcem i z czasem zaczęli
przyłączać się do mnie inni chłopcy i tak powstała
nasza grupa. Oczywiście każdy, jak mówiła nasza
nazwa, musiał nosić czerwoną koszulkę.

A co cię skłoniło do ''wojny'' o Plac Broni?
Kierowała mną chciwość i nie potrafiłem pokojowo
rozwiązać konfliktu.

Jaki był powód kłótni o Plac Broni?
Główny powód kłótni, był bardzo błahy. Mnie i
''Czerwonym Koszulom" chodziło tylko o grę w
palanta, bo w naszej bazie - Ogrodzie Botanicznym,
nie było miejsca na takie zabawy.

Jaki był wynik bitwy i co przesądziło o zwycięstwie
jednej z grup?
Bitwę o Plac wygrali chłopcy z Placu, myślę że do ich
zwycięstwa najbardziej przyczynił się Nemeczek,
kiedy wbiegł na plac i powalił mnie na ziemię - to był
decydujący moment walki. Kolejny raz ten mały
blondynek zaskoczył mnie, ale w tamtej chwili miał
gorączkę i nie mógł dalej walczyć, ale to i tak osłabiło
pewność siebie naszej drużyny. To doprowadziło
Chłopców z Placu do zwycięstwa.

A powiedz mi Ferenc, jakie zasady obowiązywały
na waszej bitwie?
Rzecz jasna nie można było walczyć dwóch na
jednego, obowiązywała też walka na piaskowe bomby
oraz szermierka na dzidy. Nie wszyscy chłopcy
przestrzegali zasad i chłopcy z Placu musieli zamykać
ich w budce obok miejsca walki.

A co ze śmiercią Nemeczka, kto zawinił i czemu ten
młody chłopczyk zmarł?
To przez chorobę. To ona sprowadziła Nemeczka na
drogę śmierci. Kiedy zakradł się do Ogrodu
Botanicznego, podczas naszej narady, wyskoczył zza
krzaków, początkowo chciałem go przyjąć do naszego
zespołu - zaimponował mi swoją odwagą i charyzmą -
ale odmówił i za karę kazałem zanurzyć go po szyję w
zimnej wodzie. Później leżał długo w łóżku, ale nie dał
za wygraną i przybiegł na Plac pomóc swoim
kompanom wygrać bitwę. Miał wysoką gorączkę,
właśnie wtedy przybiegła jego mama i zabrała go do
domu. Po bitwie poszedłem pod jego dom i stałem pod
nim bo wierzyłem, że chłopiec, który jako pierwszy ze
wszystkich zaimponował mi, przeżyje.

Jaki wspominasz Nemeczka?
Był odważnym, wiernym, charakternym oraz
impulsywnym chłopcem, ceniłem go pomimo tego, że
był z chłopcami z Placu Broni, nigdy o nim nie
zapomnę.

A patrząc z perspektywy czasu, jak oceniasz
zachowanie twoje oraz twojej grupy?
Moje zachowanie było bardzo głupie. To, jak bardzo
żądza władzy zawładnęła mną i moimi kolegami,
doprowadziła do choroby i finalnie śmierci niewinnego
chłopczyka. Nie chciałem, żeby do tego doszło.
Przepraszam wszystkich, których zraniłem.

Dziękuję za rozmowę, Feri.
Ja również dziękuję.

Rozmowa z Ferim Aczem 6a
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Wywiad z Gerebem,
zdrajcą z Placu Broni

Porozmawialiśmy o tym, co się działo
kilka lat temu na Placu Broni i o zmarłym
dziesięcioletnim chłopcu Erno Nemeczku.
Do wywiadu zaprosiliśmy jego byłego
przyjaciel - Gereba.

Witamy ciebie, Gerebie. Czy moglibyśmy zadać ci
kilka pytań na temat twojego zmarłego przyjaciela?
Oczywiście.

Pamiętasz może w jakich okolicznościach zmarł
Nemeczek?
Pamiętam. Zmarł na przeziębienie. Wtedy jego czoło
miało 47 stopni Celsjusza.

Jak czułeś się, kiedy umarł twój wierny przyjaciel?
Czułem się poniżony przez świat.

Dlaczego tak sądzisz?
Myślę tak, ponieważ kiedy Nemeczek umierał, widział
we mnie wroga.

Dlaczego widział w tobie wroga?
Bo go zdradziłem, oszukałem.

Ale w jaki sposób go zdradziłeś?
Zdradziłem, ponieważ odszedłem od ich paczki.

Dlaczego od nich odszedłeś?
Bo nie miałem tam statusu władcy.

Dziękujemy za rozmowę, życzymy ci wiele
dobrego.

STOPKA REDAKCYJNA:
TEKSTY: Klasa 6a
ZDJĘCIA: Klasa 6a
REDAKTOR NACZELNA: Justyna Zaryczańska

Praca!

Ogród Botaniczny szuka wyspecjalizowanego
ogrodnika. Pracowałby on w godzinach od 5.45 do
10:.00 oraz od 19.15 do 20.30. Wtorki byłyby wolne.

Proponowana pensja za tydzień pracy to 2 tyś.
grajcarów.

Prosimy zgłaszać się pod numer tel. 576 882 245

Właściciele Ogrodu
Erno Melmeczek oraz Felicja Nacz

Pracownik ogrodu poszukiwany! 6a
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