
Sunny Bunny és a napraforgórekord

írta: Silwia Pantiew

Sunny Bunny kedvenc növénye a napraforgó! Erről jutott 
eszébe egy ötlet. Másnap reggel a Sonnenpark Hotel 
vendégeit máris egy felhívás várja: Versenyt hirdetünk 
„kinek nő leggyorsabban a napraforgója”- címmel. Sunny 
Bunny örül, amikor jelentkeznek a vendégek. A 
résztvevők odaülnek a magokhoz és meglocsolják őket. 
Reménykednek, hogy az övék lesz a legmagasabb 
napraforgó. 
„Sunny Bunny, most hogyan tovább?”- kérdezi a két 
testvér, Kati és Anti.
 „Ha 6 hét múlva visszajöttök, akkor mérjük le a 
palántákat először. A verseny újabb 6 hét múlva, július 
13-án, vasárnap ér véget. Akié a legnagyobb napraforgó,



 

az nyer. Ezen kívül minden résztvevőt meghívok a 
Napraforgó-ünnepre!”

Hat-hét múlva a gyerekek újra meglátogatják Sunny 
Bunnyt a Sonnenpark Hotelben. Együtt mérik meg a 
napraforgókat. Sunny Bunny és a gyerekek Kati és Anti 
napraforgóját is megmérik, de az icike-picike! Ezzel 
semmilyen díjat nem nyertek!”- gúnyolódik Laci.
Kati elsírja magát, Anti dühösen válaszol: „Várj csak, a 
verseny még nem ért véget. A napraforgónk még nőni 
fog!” Sunny Bunny megvigasztalja a testvéreket. 
„Gyertek, megmutatom, hogy segíthettek a 
napraforgónak a növésben.” Néhány letakart hordóhoz 
kíséri őket. „A legjobb, ha most befogjátok az orrotokat - 
mosolyog Sunny Bunny és felemeli az egyik tetőt. „Úúú, 
mi ez?”- kérdezi Kati. Sunny Bunny nevetve válaszol: 



 

„Varázsszer. Csalán és esővíz.” Sunny Bunny beleönt egy 
kis csalán-tápot egy locsolókannába, és odaadja Antinak. 
„Ez jót tesz a napraforgótoknak!”Közeledik július 13-a. A 
nevezetes napon a Sonnenpark Hotel kertjét 
feldíszítették az ünnepre. Mindegyik napraforgónak 
csodálatos virága van. Sunny Bunny gondosan felírja 
minden egyes növény magasságát. A résztvevők nagyon 
izgul. Kié a legmagasabb napraforgó? Végül Sunny Bunny 
kihirdeti a győztest. „Mindenkinek köszönöm a 
részvételt a Napraforgóversenyen! Mindenki büszke 
lehet a remek napraforgójára! Egy nőtt a többiek fölé. 2 
méter 10 centiméteres magassággal új csúcsot állított 
fel: Kati és Anti virága! Tapsoljuk meg a győzteseket!”A 
vendégek ünnepelnek és tapsolnak. 
És most kezdődjön az ünnepség! Szép ünnep lesz: 
napraforgóvirág salátával, napraforgómag-kenyérrel és 
finom napraforgó koktéllal!


