
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viola és barátai 

10. fejezet 

 

 

     El tudjátok hinni? 10. fejezet!!! Na de térjünk a lényegre. 

     Mikor már mindenki aludt, zörgettek 

az ajtón. Mindenki felriadt. 

- M-m-mi v-volt ez? – kérdezte a 

félelemtől remegő P. Viola. 

- Nem tudom... – kezdett félni 

Zsiru is. 

- Most majd kiderül. – mondta 

Liza. Megfogta a kilincset és 

kinyitotta az ajtót. 
 

- Ki vagy? 

- Jól tudod... Vagy már nem emlékszel? – kérdezte a fekete csuklyás alak. 

- Mondd meg, hogy ki vagy, mert ha nem nagyon megbánod! – fenyegetőzött Liza. 

- Hát már meg se ismered a saját nővéredet? – felelte a titokzatos alak. 

- Az én nővérem tíz évvel ezelőtt meghalt... A szüleimmel együtt... 

- Biztos vagy ebben? – kérdezte, levette csuklyáját, majd így szólt. – Alig vártam, 

hogy újra lássalak, Liza. 

- A-alexa? – Liza 

dermedten állt. – 

Tényleg te vagy az? 

- Az egyetlen én. 

A testvérpár megölelte 

egymást. Viola, Zsiru és 

P. Viola elérzékenyülten 

sóhajtottak fel.  

Remélem tetszett.    

(Nyugi, fiúk! A 

következő rész nem lesz 

ilyen érzékeny.)  (Eszter) 

             

      

   



 
 
 

Gondolataim váramból 

 

 

   Este van. Az aranysárga nap elköszönt. Friss levegő csapja meg arcomat. Az 

illatos virágok becsukják szirmaikat, mintha otthonukba térnének haza. Minden 

elhalkul, a város elsötétül.  

   Hajnalodik. Előbújik a rakoncátlan Napocska, a virágok szétosztják illatukat. A 

madarak bezengik dalukkal az egész várost.  

   A katonák is felébrednek. Mindenki készül a harcra a törökök ellen. Nem félnek, 

mert tudják, Isten velük van. A királynő szomorú. Önbizalma meginog. A törökök 

nagyon büszkék, de csak halkan mondom, ők nagyon félnek. 

   Sokszor mi is kétségbeesünk, de aki hisz Istenben, az megtalálja előre az utat. 

Csak fel a fejjel, ügyesen! (Denisza) 

 

   

 

 



 

Süntudomány 

A nagyváradi vár 

 

 A nagyváradi vár története azzal 

kezdődött, hogy Szent László egy 

templomot éppíttetett. Ezt egy nagy kör 

alakú várfallal vette körül. Halála után 

ebben a templomban temették el és itt 

is avatták szentté. 

 Ezt a várat törökök foglalták el.  A 

törököket az osztrákok űzték el.  

 Napjainkban a várban kiállítások 

működnek és fesztiválokat is szerveznek. 

Javaslom, hogy nézzétek meg a várat! 

(Réka) 

 

Sün-infó 

- Még csak két hónap telt el az iskola kezdés után és már megint online tanítás van. 

Van aki szereti, van aki nem. Remeljük, hogy minél hamarabb megkezdődik az iskola. 

De addigis megpróbálunk minél jobban teljesíteni, hogy a tanároknak, tanítónknak is 

könnyű legyen. Persze érthető, hogy nehéz, de nemsokára jobb lesz... (Rebeka) 

- Érdekes dolgokat tanulunk földrajzból és történelemből, a két új tantárgyunkból. 

(Bence) 

Sün- poén  

- Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka? 

- Tanár úr, a közlekedési táblák! 

- Na, ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla? 

- Úgy, hogy ki volt rá írva: "Vigyázat, iskola! Lassítson!" (Denisza) 
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