
 
 

 

 

 

 

 



Viola és barátai 

14. fejezet 

Hellóka! Hogy s mint? Remélem már vártátok a következő részt! Na, de 

elég a beszédből, és vágjunk bele a mesébe. 

Emlékeztek Lizára és Alexára, a testvérpárra, aki egymásra talált? Na, 

most visszamegyünk hozzájuk. Ott tartottak, hogy Alexa elmondja, hogyan 

menekült meg a szörnytől. 

- Hát az egész úgy történt – kezdte Alexa -, hogy egy szép napon a 

szüleinkkel erdei gyümölcsöket szedtünk. Hirtelen egy ijesztő hangot hallottunk, 

és ebben a pillanatban megjelent a szörny. 

- Nem láttad, hogy hogy néz ki? – kérdezte Viola. 

- Nem, sajnos nem. – felelte Alexa. – De annyit tudok, hogy nagy és éles 

karmai voltak. Na, de folytatom a történetet. Lizával futottunk árkon bokron 

át, ahogy csak a lábunk bírta. 

- Aztán hallottuk anyánk és apánk kiáltásait. – folytatta Liza. - Láttuk, 

ahogy a szörny megtámadja őket. Tehetetlenül végignéztük szüleink halálát. 

- Jaj, ez szörnyű! – kiáltott fel P. Viola. 

- Ahogy mondta Liza, tehetetlenek voltunk. – sóhajtott Alexa. 

- És mi történt ezután? – kérdezte izgatott hangon Zsiru. 

- Ezután – folytatta Alexa – a szörny észrevett minket, és megindult 

felénk. Mondtam Lizának, hogy fusson addig, ameddig feltartom a szörnyet, 

de ő nem akart engem otthagyni. Így nem volt más választásom, bedobtam 

Lizát a legközelebbi bokorba. Mikor a szörny odaért, készen álltam a harcra.  

Már amikor úgy éreztem, hogy feladom a szörny elkezdett hátrálni. 

Észrevettem, hogy a fényfoltok elől menekül. Gyorsan tüzet csiholtam és a 

legközelebbi botot beletartottam a tűzbe, és az lángra gyúlt. Közeledni kezdtem 

a szörny felé, és valóban igazam volt: a szörny félt a fénytől. Bekergettem a 

barlangjába, majd azon kezdtem gondolkozni, hogy hogyan lehetne bent 

tartani a barlangban. Akkor rájöttem, hogy ott a kezemben a megoldás! 

Gyorsan leraktam a fáklyát a barlang szájához, száraz gallyakat gyűjtöttem, 



elhelyeztem őket a barlang bejáratánál, majd a fáklyával meggyújtottam. 

Aztán elbújtam és figyeltem, hogy beválik-e a csapda.  

Vajon bevált Alexa csapdája? Milyen volt Lizának átélnie ezeket az 

eseményeket? Mindez kiderül a következő részben! (Eszter) 

 

 

    

Történetek a megbocsátásról 

1. 

Velem sok olyan dolog történt, hogy összevesztem valakivel, és aztán 

kibékültünk. 

Egyszer nagyon összevesztünk a testvéremmel, hogy kié a jobb bunker vagy 

bázis. Ő azt mondta, hogy az övé, én meg azt, hogy az enyém. Ezen 

veszekedtünk legalább öt percet. Aztán elbújt duzzogni. Tudtam, hogy ilyenkor 

nem szabad zavarni, mert még dühösebb lesz. Egy kicsit vártam, de aztán már 

nagyon furdalt a lelkiismeretem. Megkerestem, odamentem hozzá és 

bocsánatot kértem. Megbocsátott. Remélem, máskor nem veszünk össze. 

(Nimród) 

 

 

 



2. 

Nagyon szeretek anyának segíteni. Mindig mondom neki, hogy hagyja rám 

a rántás készítését, a fasírt- vagy a töltöttkáposztába való keverését. 

Mostanában már meg is kérdez: 

- Elég sós? Elég borsos? 

Egy alkalommal segítettem neki a mosogatásban, és 

sajnos eltörtem egy tányért. Megijedtem, és azt mondtam, 

hogy a cicánk, Nálá, volt. Anya tudta, hogy nem igaz, mert 

nem megy fel az asztalra. Mikor bevallottam anyának, hogy 

én törtem el a tányért elmosolyodott. 

- Semmi baj, hisz velem is megtörtént már.  

Jó volt megtapasztalni Anya részéről a megbocsátást és szeretetet. 

Édesanyánk mindig megbocsát, bármi rosszat teszünk. (Márk) 

 

3.  

 Egyszer mindenkit felidegesítettem. Bevallom, átléptem egy kicsit a 

határt. 

 Egy kis idő múlva odamentem és mindenkitől bocsánatot kértem. Nagyon 

jól esett a megbocsátás, ás utána játszhattunk tovább. 

 Ha nem hiszed el nekem, próbáld ki te is! Menj oda a másikhoz, kérj 

bocsánatot. Ezzel többre mész, mintha nem csinálnál semmit. A szívedben is 

béke lesz, a barátoddal pedig megmarad a jó kapcsolatod. (Gézu) 

 

4.  

A megbocsátás arról szól, hogy akit megbántottál, attól bocsánatot kérsz. 

Nagyon nehéz kimondani, hogy bocsi, bocsánat.  

 Jártam már úgy a testvéremmel, hogy összevesztünk, és rá pár percre 

rájöttem, hogy nem kellett volna veszekedni. Odamentem hozzá, megöleltem 

és bocsánatot kértem. Ő elfogadta a bocsánatkérésemet, és megbocsátott.  

 Hogyha kimondod: bocsánat, többet nem fog fájni a szíved. (Kitti) 



 

5. 

 Egyszer, amikor mentem haza az iskolából, a kabátom beleakadt egy 

rózsabokorba. Ahogy próbáltam kiszabadítani a tövisek közül, a kabátom elszakadt.  

 Arra gondoltam, hogyha hazaérek, anya haragudni fog, mert ez egy drága, 

vízálló kabát volt. Amikor hazaértem, anya ott állt a konyhában. Észrevette a 

kabátomon tátongó lyukat és megkérdezte: 

- Enikő, miért lyukas a kabátod? 

Féltem elmondani, hogy mi történt, de végül elmondtam.  

- Bocsánat, anya! Amikor bemásztam egy rózsabokorba, hirtelen beleakadt a 

dzsekim és elszakadt. 

- Miért kellett bemássz a rózsabokorba?! 

- Tudod, anya, én csak egy szál rózsát 

akartam hozni neked. Bocsánat, hogy elszakítottam.  

- Nem haragszom. Meg lehet varrni. 

 És Anya még aznap megvarrta az elszakadt 

kabátomat. (Enikő) 

 

 

6.  

 A megbocsátás nehéz dolog. Néha olyan is van, hogy a személy, aki bajt okozott 

neked, bocsánatot kér, de te nem bocsátasz meg neki. Egyetértek, hogy haragszol, de 

az már kicsit sok, hogy nem bocsátasz meg. Mindenki megérdemel egy második esélyt, 

talán egy századikat is. 

 Egyszer valaki úgy felhergelt az iskola 

parkjában, hogy akaratból otthagytam, elmentem 

onnan. Soha többet nem láttam azt a személyt. Ez 

már rég történt, szinte el is felejtettem. Szerencsére 

mostanában nincs semmi gond. 

 Ha az én helyemben lettél volna, te a parkban 

maradtál volna és megbocsátottál volna? (Csaba) 

  



 

 Süntudomány 

 

Fekete Sas-palota  

 

A Fekete Sas Palota Nagyváradon a Szent László téren áll. Az épület 

tervezői Komor Marcell és Jakab Dezső voltak. Az építkezés 3 évig tartott, 

1907-től 1909-ig. 

Az épületben boltok, 

éttermek, 72 szobás szálloda és 

vigadó is működött. Az 

üvegtetővel fedett utcát 

passzázsnak nevezzük. Akkoriban 

ilyen Váradon kívül még Pesten 

volt.  

A palota ma is a város dísze. 

(Réka)   

 

              

 

 



 

Sün-infó 

 

1. Megismerkedtünk az osztályfőnöknőnkkel, 

Dayaval, és sok izgalmas dolgot tanultunk 

tőle.  

2. Meglátogattak minket a tanárok, akik V. 

osztálytól fogják tanítani azokat, akik 

ebben az iskolában maradnak. 

3. Átültettük az osztályunk növényeit, illetve páran hoztak új 

növényeket otthonról, amiket szintén elültettünk az osztály 

számára. 

4. Néhányan részt veszünk kis filmek 

készítésében, ami a hittankönyvbe fog 

bekerülni. Kis részeket adtunk elő a 

Szentírásból, beszéltünk a megbocsátásról. 

A Kráterhez is kimentünk páran, hogy ott 

készítse el a tanító néni a felvételt.  

5. Klementina tanárnéni készített kis filmeket, amikben mi is benne 

vagyunk.  

(Denisza, Katinka, Rebeka) 

 

 
 



 

Sün- poén  

 

– Szomszéd, használhatnám a fűnyíróját? 

– Persze, csak ne vigye ki a kertemből. (Denisza) 

*** 

-Drágám, szeretnél egyszer egy hatalmas, kék, sok-sok lóerős kocsiban utazni, 

amelyet nem kell vezetni, mert sofőr ül a volán mögött? 

-Igen, ez nagyszerű lenne! 

-Akkor gyere, szálljunk fel a buszra!                  

 

Móricka elkésik az iskolából. 

A barátja faggatja: 

-Miért késtél el ma? 

Mire Móricka: 

-Egy focimeccsről álmodtam, csak hosszabbítás volt  

és tovább kellett aludnom. (Nimród)

 

 

 

 

 

 

Főszerkesztő: Blanka nővér 

Felelős szerkesztők: Eszter, Réka, Enikő, Csaba, Denisza, Rebeka, Katinka, Márk, 

Nimród, Gézu, Kitti 

Illusztrációk, képek: Dani, Google, Pinterest, Facebook, Blanka nővér 

Megjelenik: remélhetőleg havonta 


