
 

 

 

 

 

 

 



 

Viola és barátai 

                                         

6. fejezet 

 

 

 Ugye kívánsiak vagytok? Akkor jó, mert most izgalmas lesz a dolog. 

 Csend volt. Viola, Zsiru és Pizsamás Viola kicsit féltek, mert Angyalka furán 

nézett rájuk. 

-Ki kér egy kis málnateát? – törte meg a csendet Poppy. 

-Nekhem mhost mennhem kell. – szólt Angyalka. – Au revoir! – és becsapta az 

ajtót. 

-Na végre elment! Már azt hittem, hogy ide fog költözni! – mondta Zsiru. 

-Most az egyszer igazad van. – mondta Pizsamás Viola. 

-Hogy tudsz vele barátkozi? – kérdezte Viola. 

-Erről nem szeretnék beszélni. – szólt Poppy. 

-Nem baj. – mondta Viola. 

-Viola, nem kéne indulnunk, hogy megkeressük azt a szörnyet? – kérdezte Pizsamás 

Viola. 

-De.- helyeselt Viola. – Köszönjük Poppy a vendéglátást, de most mennünk kell. 

Viszlát! 

-Sziasztok! 

Végre elindult a kis csapat! Ugye vártátok már, hogy elinduljanak? Hát remélem. 

De térjünk vissza a meséhez... 

Morgás. A kis csapat nagyon megijedt. 

-Olyan ismerős ez a hang... – mondta Viola. 

Elindultak a hang felé, ami egy nyirkos, sötét erdőbe vezetett. 

Mi fog történni? A következő részben megtudjátok. 

 (Eszter)  

 

 

 

 

 



„Szitáló, halk sziromcsodák” (Reményik Sándor) 

 

 

 Sokminden történt körülöttem. Megbetegedtem, sajnos alig 

tudtam járni. Sokat vizsgálgattak, mire lekerültünk Bukarestbe, 

Románia fővárosába.  

 Megismerkedtünk egy doktorbácsival, aki segített nekem. Az ő 

munkája által újjászülettem. Ez a legnagyobb csoda  a világon: tudok 

járni és újra mosolygok. Még sok munka van hátra, de hiszem, hogy 

mostmár csak jó dolgok fognak velem történni.  

 Az élet szép. (Isti) 

 

  

Az én csodám, hogy látok, mert mindenki azt hitte, hogy megvakulunk, ezért aki 

hallotta, az imádkozott értünk. 

 Az egész úgy kezdődött, hogy Bence bátyámmal pont két hónappal születtünk 

hamarabb. Mi egypetéjű ikrek vagyunk és koraszülöttek. Ezért kerültünk inkubátorba. A 

szemorvos néni Kolozsvárra küldött sürgősen, hogy megműtsék a szemünket. 

 Nekem ez a legnagyobb csoda az életemben. (Dani) 

 

  

Az volt a legnagyobb csoda, ami velem történt, hogy 

megszülettem. Alig vártam, hogy megláthassam édesanyámat, 

hogy megölelhessen karjaival.  

 No, de nem voltam egyedül anya pocakjában: Dani volt az 

én öcsikém. Azért jöttünk pont két hónappal hamarabb, mert 

izgultunk. Utána a szüleink izgultak, mert inkubátorba kerültünk 

élet -  között. (Bence) 

 

   

Az volt a legnagyobb csoda, ami velem történt, hogy még 

mielőtt kitört volna a vírus, sikerült elmenjünk meglátogatni a kis unokatestvéremet, aki 

nemrég született. Úgy hívják, hogy Gréta, de Grétikének becézik. 

 Számomra egy igazi kis csoda volt megfogni: picike, cuki, nagy szürke szemekkel. 

 Nagyon édes, talán még nálam is cukibb.  (Kitti) 

 



 

 A legnagyobb csoda ami velem történt, hogy 

megszülettek a testvéreim.  

 Nagyon örülök annak, hogy vannak. Már többször is 

belegondoltam abba, hogy mi lenne, ha nem lennének a 

tesóim. Az szörnyű lenne.  

 Persze szoktunk veszekedni, de ettől még nagyon 

szeretjük egymást. Egy csomó mindent együtt csinálunk és mindig jól szórakozunk.  

 Csak annyit szeretnék még mondani, hogy a testvéri szeretet a legnagyobb varázslat. 

(Fanny) 

 

 Sziasztok, Katinka vagyok! A legnagyobb csoda, ami 

velem történt, az tulajdonképpen a családom. 

 Persze vannak szüleim meg nagyszüleim. És van két 

tesóm. Bori a legnagyobb, Matyi a középső, és én vagyok a 

kicsi. Akármennyit növök, én maradok mindig a kicsi. A 

szűk családon kívül, a bő családomban van tizenhat 

uncsitesóm. Az unokatestvérek között is én vagyok a kicsi és lehet, hogy az is maradok.  

 A legjobb a karácsony, amikor sokan összegyűlünk. (Katinka) 

 

 

 

 

 

Szeretnék 

Szeretnék egy nap későig fennmaradni. 

Szeretnék egy nap 10 évesként élni. 

Szeretnék egy nap boldog esküvőt tartani. 

Szeretnék egy nap családot alapítani. 

Szeretnék egy nap kimenni a rétre,  

mézédes nektárt szívni a tüdőmbe. 

Szeretnék egy nap nagymamaként élni,  

Szeretnék egy nap unokámmal játszani. 

Szeretnék egy nap boldogan meghalni.  (Réka) 

 

 

 



Süntudomány  

                

                

     

       

 



     

 

 

       

 

 

      

                                         

            

 



 

         

 

Sün-infó 

Egy váratlan fordulat történt: kényszer "vakáció" lett a korona vírus miatt. 

Kijárási tilalom lett nem csak a városunkban, hanem az egész világon.  

A koronavírus-járvány idejére kiadott javaslatokat komolyan vesszük. Mindenki 

otthon marad és a tanító nénivel számítógépen keresztül tartjuk a kapcsolatot. 

Itthon többet tanulunk, de vannak izgalmas dolgok is: 

társasozunk, puzzlezünk (közösen), sütit sütünk, 

sportolunk. 

A gyerekek csak az udvarra mehetnek ki, ha van nekik 

és ha nincs, a lakásban kell maradniuk. 

Vannak, akik egy bicikli-ugratós pályát építettek fel az 

udvaron, amit ki is próbáltak. 

Közeleg húsvét, az idén is festünk piros tojást, de a 

locsolkodás elmarad. 

        (Bence, Katinka, Rebeka)  
   



 

Sün- poén  

Csorbáéknál román óra. 

Anya:-Mit jelent "și-a dat seama"? 

Réka: -Megadta a számát. (Réka) 
 

 

 

 

 

 

Jó reggelt azoknak, akik itt lakoznak, 

Verset mondanék, ha meghallgatnának. 

Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel 

Áldják hát az Istent hangos énekléssel. 

Áldom és is ezért, mert ma húsvét napja 

Virradt mireánk, áldott szent órája. 

Most jöttünk Krisztus kicsiny mezejébe, 

Az illatozó rózsák virágos kertjébe. 

Azt kívánom most, még sokáig éljenek, 

Sok boldog húsvétot vígan megérjenek. 

Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek, 

Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek. 

 

 

 

 

Áldott húsvéti ünnepet mindenkinek! 
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