
 
 

 

 

 

 



 

Viola és barátai 

11. fejezet 

 

       Rég nem volt szó a faluról, szóval most megnézzük, mi történik ott... 

       A falubeliek már azt hitték, hogy hőseik meghaltak, így hát úgy döntöttek, 

hogy új vezért választanak. 

- Szerintem – kezdte Foltos (a húgom kutyája) – én lennék a legjobb vezér! 

- Ne nevettess! – kiáltott fel Csíkos – Te, aki pillangókat kerget, és nem tud 

másra, csak a játékra gondolni? 

- Miért?! Te talán jobb vagy?! Te csak alszol egész álló nap! 

- Na, ebből elég! – szólt Ormi (a húgom elefántja) – Ha rajtam múlna, tudjátok, 

kit választanék? – Néma, izgatott csönd fogadta a kérdést. – Hát magamat! 

- És velem mi van?! 

- Na és én?! 

- Hát ez eszméletlen!  

- Micsoda botrány! 

- Mi olyan különleges benne?! 

- CSENDET!!! – ordította Cápali. – Menjünk el Trelawney-hoz, a mesterhez. Ő 

majd megmondja, mit tegyünk. 

Azzal útnak indultak. De nem olyan könnyű ám eljutni Trelawney-hoz. Át 

kell kelni a Fájdalom-mocsarán (a legnagyobb fájdalmadat érzed, így a 

mocsárbeliek áldozata leszel). Fel kell mászni az Álmok-hegyén (ez a hely a 

legnagyobb álmodat mutatja, így csábít lefelé). Nagy nehezen, de sikerült eljutniuk 

a nagy mesterhez. Mikor beértek a házába, így szólt: 

- Elbukott a vezéretek? – kérdezte. 

- Hetek óta nincs felőle hír. – felelte Cápali. – Azért jöttünk, hogy új vezért válassz 

nekünk! 

- Hmm... – Trelawney ennyit mondott. 

  Vajon kit választ Trelawney? Egyáltalán, választ-e valakit? A következő 

részben kiderül! (Kellemes ünnepeket! )  (Eszter) 

         

     

 

 

      



   

Történetem 

Sziasztok, Denisza vagyok, 11 éves. Egy nevelőotthonban nevelkedem.  

A szüleim elhagytak, 3 évesen letettek egy fa mellé, de értem jött valaki és 

bevitt a Szent Ferenc Alapítványba. Azóta sok év eltelt. Voltam Székelyhídon, ahol 

a társaim rámfogtak mindent, ezért én kaptam ki.  Úgyhogy nem éreztem magam 

ott jól.  

Hálás vagyok az Istennek, hogy kaptam tehetséget, erőt és kitartást. 

Megnőttem, vannak jó osztálytársaim, akik segítenek nekem, ha baj van és persze 

van még egy jó tanítónénim is. Nagyon köszönöm nekik.  

Az otthonban néha szoktam sírni. Szoktunk veszekedni és néha szidást kapok, 

amiért bezárkózok. Megpróbálok segíteni a társaimnak, és rosszul esik, ha így 

hálálják meg. Másokkal is szoktam jót tenni. A tejet és a kiflit, amit az iskolában 

kaptunk, amikor még járhattunk, egy szegény anyukának és a kislányának adtam. 

A szendvicsemet is néha elajándékoztam a koldusnak. Szeretek mással jót tenni.  

Nem csak rossz dolgok történtek velem. Befogadtak, és ételt adnak a számba,  

meleg ruhát adnak rám és meleg cipőt a lábamra. Sokaknak nincs meg mindaz, 

amit itt megkapok.  

Köszönöm mindenkinek, aki mellettem áll. 

Kellemes ünnepeket! (Denisza) 

 

 

Jótett 

Velem nagyn sok ember tett jót. Nagyon beteg voltam, elmentünk Bukarestbe, 

ott megműtöttek, aztán jobban voltam, de ez nem volt elég. Utána lementünk 

Kolozsvárra ott volt még egy műtétem. Még jobban lettem. Azután kezelésre jártunk, 

és ennek köszönhetően sokkal jobban éreztem magam. De sajnos, kellett egy 

harmadik műtét is.  

Most, a jelenben, úgy érzem, hogy meggyógyultam. Köszönöm mindenkinek, aki 

mellettem van és segít nekem.            (Isti) 



 

A legelső karácsony 

 Egy hideg éjszakának sötétjében titokzatos utasok 

haladtak. Járművük egy kis szamár volt, a hátán 

csomagok és egy babát váró kismama. Szakállas, jó ember 

vezette, aki szeretettel vigyázott rájuk. Ő József volt. 

Szállást kerestek éjszakára, hogy lepihenjenek, de csak 

egy istállóban húzhatták meg magukat.  

 Gondolom, már tudjátok, kiről szól a történetem. 

 Ezen a különleges éjszakán csodás esemény történt: a 

világra születetett a mi Megváltónk, Jézus Krisztus.  

 A fényes csillagot követve pásztorok jöttek hódolni a 

kisded előtt. Közben angyalok kórusa zengett: 

- Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a 

jóakaratú embereknek! 

Ezt a csodás eseményt ünnepeljük mind a mai 

napig karácsonykor, a szeretet ünnepén. (Bence) 

 

A szeretet ünnepe 

 Advent van. Mindenki 

feldíszíti házát szebbnél szebb 

díszekkel. 

 Az én családomban úgy 

készülünk a karácsonyra, hogy 

megcsináljuk a nagytakarítást, 

feldíszítjük a házat és nagyon 

finom ételeket főzünk. Tudom, 

hogy ez nem nagy csoda, de a 

csoda nem is ebben kell, hogy 

legyen, hanem az együtt töltött idő a fontos! Mint például mikor anyuval 

mézeskalácsot sütünk. Nagy csoda rejlik benne: összelisztezzük egymást, nagyon 

vicces! 

 A karácsony számomra az együtt töltött időről, a szeretetről szól. (Rebeka) 



 

Márkusz jó útra tér 

 Élt egyszer két család, egy gazdag és egy szegény. Egymás mellett laktak. A 

gazdag gyerek, Márkusz, nagyon szemtelen és fösvény volt.  

Egy nap odament Márkuszhoz egy öregember: 

- Kedves, fiam, kaphatnék egy kis ételt, italt, mert nagyon éhes vagyok? 

- Hagyj engem békén, öregember! – és elzavarta. 

Az öregember szomorúan továbbállt. Átment a szegény családhoz. 

- Kaphatok ételt, italt, mert nagyn éhes vagyok? 

Szeretettel fogadták és asztalhoz ültették. 

- Nekünk sincs sok ételünk, de amink van, megosztjuk veled. 

Márkusz az ablakon át leskelődött, látta, hogy milyen szép a jósággal teli kis 

szoba, és meglágyult a szíve.  

 Márkusz elment, meglátogatta a szegényeket, vitt nekik ételt, italt és 

szétosztotta közöttük. (Félix) 

 

 

 

 

 

 

 Süntudomány 

A püspöki palota falképeinek restaurálása  

A Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota 240 éves. A felújítás során az 

első emeleten a palotával egyidős falképeket találtak.  

 

 



 

Az előkészítő feltárások után elkezdték a falképek restaurálását is. A restaurálás 

valaminek az eredeti formájába való állítása.  

A falképeket freskóknak is nevezzük. Ezek a freskók tájképeket ábrázolnak. 

(Réka) 

 

      

 

Sün-infó  

- El tudjátok hinni, hogy már december van!? Sajna, az online oktatás továbbra is 

folytatódik. De azon kívül minden rendben van. Földrajzból nagyon érdekes dolgokat 

tanulunk. A történelem órát sem hagyom ki, nagyon jó megtudni, hogy mi történt a 

világgal több ezer évvel ezelőtt. Gondolom már mindenki nagyon várja a Karácsonyt, 

a ház feldíszítését, a mézeskalácssütést . (Rebeka) 

 

- A Mikulás errefele járt és hozott ajándékokat. A gyerekek elmesélték az „iskolában”, 

mit kaptak. Persze, nem tudják a titkot.  (Nimród) 

 

Sün- poén  

A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 

- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 

- Parketta, kisfiam. (Denisza) 
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