
A Sövér Elek Szakközépiskola 
 időszakos folyóirata - 6. szám

„A karácsonyfa szépen ragyog,
Mint az égen a csillagok.”

„Angyalok táncolnak a fényes mennyországban,
  Gyertek le,  angyalok, a mi fényes kishazánkba!”

„Kicsi Jézuskám,
Hát melegítsd meg hideg, beburkolt szívünk”.

„Gyer�ek, g�er�ek pásztorok
Az Úr fia megszületett!”



Ismét eljött a karácsony
Szekeres Noémi 

Ismét eljött a karácsony,
Nagyon ízletes a kalácsom.

A karácsonyfa szépen ragyog,
Mint az égen a csillagok.

A karácsonyfa pirosban és ezüstben pompázik,
Míg odakint nagy pelyhekben havazik.

A fa alatt ajándék lapul,
Miközben az arcunkon boldogság simul.

Az ajtóban az éneklő gyerekek,
Boldogan, vidáman énekelnek.

Éneklés után betoppannak,
Finomabbnál finomabb csokikkal távoznak.

A karácsony
Koncsag Dorka

       A karácsony egy nagyon szép és fontos ünnep minden ember 
számára. Minden évben nagyon várom a karácsonyt. Ilyenkor az 
emberek meghitt hangulatban, együtt töltik a családtagjaikkal az 
ünnepeket.
    Ekkor az együttlét közelsége fontossá válik számunkra. Játékok 
kerülnek be a karácsonyfa alá, amiket mindenki nagy izgalommal 
és szeretettel bont ki. Az ajándékokat nemcsak kapni, hanem adni 
is öröm számomra. Ilyenkor mindenki figyelmesen válogatja meg 
az ajándékot, ügyelve arra, hogy az ajándékot kapó mire vágyik. 

Gergely Adrienn:
A fény terjedése



     Ekkor van idő arra, hogy egymásra figyeljenek az emberek. Sokat 
szoktunk beszélgetni és filmet nézni. A karácsony előtti készülődés 
nagyon hosszú idő. Ezért vannak olyan családok, akik már hamarabb 
elkezdik a díszítést. Vannak olyankor is, akik már november végén 
vagy december elején elkezdik a készülődést. Szerintem ráér egy két 
nappal hamarabb is díszíteni. De ezt mivel mindenki maga dönti el, 
rájuk hagyom a döntést. Szerintem az a legszebb amikor egy két 
nappal díszített csak a házat az udvart a családoddal. 
      A legjobb érzés amikor a családoddal lehetsz. Azok az ajándékok, 
amiket mi készítünk el, azok szívből jönnek, ezért nagyobb a hatásuk. 
Mindig jó érzéssel tölt el, amikor anyukámmal süthetek vagy amikor 
díszíthetünk, hiszen nagyon szeretünk ketten dekorálni. Amikor 
sütünk a süti illata betölti a házat. Amikor bemegyek a kamrába, fino-
mabbnál finomabb falatok sorakoznak a polcon. A legjobb számomra 
az, amikor végre leülünk és együtt lehet az egész család. Ilyenkor 
megnézzük a képes albumokat, mert ilyenkor eszünkbe jut, hogy 
milyen jó volt régen.
      Minden évben el szoktunk menni a karácsonyi misére a családdal. 
Ilyenkor jó érzés látni hogy sokan vannak a misén. Számomra az is 
elég, amikor csak leülünk és nem csinál senki semmit. Ahogy ránézek 
a szüleimre és a testvéremre, jó emlékek idéződnek fel, vagy az is jó 
érzés, amikor külföldről vendégek jönnek. Rengeteg ismerőssel szok-
tunk karácsonykor találkozni és nagyon jól esik, amikor újra látom 
őket és megajándékoznak mindig. Egyetlen egy kívánságom lenne, 
legyen idén nagy hó! Remélem, hogy még sokan kívánják ezt és telje-
sülni fog!

Incze Nelli rajza



 Angyalok
Kovács Noémi

Angyalok táncolnak a fényes mennyországban,
  Gyertek le,  angyalok, a mi fényes kishazánkba!

   Vigyetek szeretetet a ragyogó kis házakba! 

   Minden ember szívében legyen szikra újra.
   Ne legyen elkenődve egy ember sem soha,

   Hiszen ma született a kis Jézuska. 

  Nem érdemel  szomorúságot,
  Csak örömet, szeretetet és boldogságot, 

  Mert ezen a napon ő születésnapját ünnepeljük vígan!   

Baricz Adél:
Átváltozás

A karácsony
Székely Dóra 

       A karácsony a legszebb ünnep az évben. Azért, mert a kis Jézus 
születését ünnepeljük. Azért szép ez az ünnep, mert a családom 
együtt van és együtt megyünk el az éjféli misére és az ezt követő 
többi misére is. 
    Karácsonykor a családban mindenkinek megvan a feladata: anya 
készíti a karácsonyi ételeket és sütiket, apa felállítja a karácsonyfát, 
én a nővéremmel feldíszítem a mi és a nagyszüleink fenyőfáját. 
Ahogy besötétedik elmegyek és megéneklem a szomszédokat, a 
rokonaimat és a nagyszüleimet. Szeretek örömet okozni számukra. 
Éneklés után, ahogy hazaérek átadjuk egymásnak az ajándékokat. 
A családommal nagyon szeretünk ajándékokat csomagolni, adni és 
kapni. Minden apró ajándéknak tudunk örülni. 



       A nővéremmel a karácsonyi ünnepek 
alatt szoktunk karácsonyi filmeket nézni.           
Karácsonykor szeretem, ha van hó, mert 
akkor tudok készíteni hóembert és bele 
tudok feküdni a hóba, hogy csináljak hóan-
gyalt. A kiskutyámmal Tappanccsal tudok 
jókat játszani. Ezután bemegyek és iszok 
tegy forró teát, finom sütivel. Szeretjük karácsonyi díszekkel feldíszíte-
ni a házunkat és hangulatossá tenni az udvart is. A legjobb érzés az, 
amikor az adventi koszorún meggyútjuk a negyedik gyertyát. 
       A negyedik gyertya a kis Jézust és a karácsonyt jelképezi. Én nagy 
örömmel fogom meggyújtani idén is az adventi koszorún a negyedik 
gyertyát. Mivel a karácsony a szeretet ünnepe, a családommal szere-
tünk a szegényeknek egy kis aprósággal kedveskedni, hogy érezzék 
ők is, hogy a karácsony a szeretetről szól. Karácsonykor mindenki 
megajándékoz valakit, ezért kellene mindenki megajándékozza a sze-
gényeket is, hogy ők sem maradjanak ki. Örömmel tölt el minket, 
hogyha másokon is tudunk segíteni. Karácsony után már nagyon 
várom, hogy jöjjön a pap bácsi, hogy szentelje meg a karácsonyfán-
kat.   

Kis Beáta rajza

Nagy Dorka Hanna:
Az angyal köszöntése



Karácsonykor  éjszaka
Gáll Anna

Karácsonykor éjszaka
Szent József és Mária
Odaértek Betlehembe

S elmentek a bölcs kovácshoz

Szállást kérni akartak
De a kovács nem adta

Így hát nem volt mit tegyenek
Elmentek az istállóba

Mikor Jézus megszületett
Angyal akkor énekelte:

Gyertek, gyertek pásztorok
Az Úr fia megszületett!

Azután jött három király:
Gáspár, Menyhért meg Boldizsár

Jöttek sok-sok  ajándékkal,
A kicsike Jézuskának!

Koncsag Brigitta:   Kiút a sötétségből



Karácsony
Sándor Krisztián

Karácsony. Ez alatt sok mindent érthetünk, legfőképpen a 21. 
században az emberek őrült módjára vásárolhatnak vagy annyi 
ajándékot vesznek, amennyit nem szégyellenek. Mindenesetre 
érdekes téma manapság a karácsony. Vannak helyek Amerikában, 
ahol már azt tartják, hogy advent elején kell feldíszíteni a 
karácsonyfát. Hát igen, vannak akik egyetértenek ezzel, de vannak 
akik nem, mint például én. 

Így karácsony közeledtével 
elgondolkodtató dolgok vannak, 
lehetnek a fejünkben, hogy mi miért 
ünnepeljük a karácsonyt, mi az ünnep 
lényege? Ha a vallási oldalát nézzük, 
a Megváltó születésére emlékezünk? 
Vagy pedig csak jót akarunk tenni 
azzal, hogy ajándékozunk valamit 
szeretteinknek? Ezt a két kérdést 
fogalmazzuk meg magunkban 
karácsonnyal kapcsolatban. Van egy 
jó módszer mindkét kérdésfelvetés 
orvoslására. Ha vesszük azt, hogy 
tényleg karácsonykor JézusKrisztus 
születésére emlékezünk, de mellette 
szeretteinknek, barátainak, 
rokonainknak szerzünk egy kis örömet, 

megajándékozzuk őket. A legfőbb ajándék a szeretet, ismétlem a 
szeretet. Ugyanis a szeret az egy tág fogalom, ugyanis örömet sok 
mindennel okozhatunk a körülöttünk lévő embereknek.
,,A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet 
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem 
keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent 
elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.” Ezeket az 
idézett fogalmakat olvasgatva elgondolkodtató, hogy hogyan tudunk 
örömet okozni? Ha sikerült, akkor annak a szeretnek, amit 
kiváltottunk milyen tulajdonságai vannak? Nem hiába idéztem ezt a 
pár tulajdonságot a Bibliából (1Korinthus 13:4-7). 

Simon Boglárka rajza



Ezek a fogalmak benne vannak általában házasságkötő szentmisék 
olvasmányaiban is. Vajon mi tudjuk ezeket a szeretet-tulajdonságo-
kat alkalmazni az életünkben? Talán így karácsony közeledtével 
inkább? Ebben az időszakban főleg ez kellene legyen Karácsony 
közeledtével a nagy feladat számunkra, nem a sok ajándék vásár-
lásnak a “gondja”. 
       Egy kitalált, de tanulságos történetet hozok most. Van egy apa 
és egy fiú, aki 5.-es volt. Az édesapa adott kérés nélkül neki egy pár 
lejt, hogy reggel a kisboltban vásároljon magának ételt egész napra, 
mert ő nem tud, hiszen kell siessen a munkába. A fárasztó iskolai 
nap végén a fiú hazament, de az édesapa még sehol sem volt, mert 
még dolgozott. A fiú nagyon egyedül érezte magát otthon, tanult, 
játszott és próbálta a magányosságát eltölteni. Gondolta, édesapja 
hazajön és majd fog foglalkozni vele. De ez nem így történt. Édes-
apja hazaért és olyan fáradt volt, hogy lefeküdt pihenni. Ez így ment 
sokáig... A történetet nem fejeztem be, és nem azért mert nem volt 
kedvem. Hanem azért, hogy fogalmazódjon meg bennünk a folyta-
tása. A kisfiú szeretetre fog találni karácsony alkalmával?
Vajon hogyha mi ezt a történetet megélnénk saját életünkben, hogy 
A szeretet tulajdonságait figyelemmel alkalmaznánk a befejezés-
ben? Ha elolvastad a fogalmazásom, egy kicsit is megpróbálod 
jóbbá tenni az idei karácsonyt? Próbálsz törekedni arra, hogy jó 
legyen mindenkinek? Egy áldott, kellemes és szeretetben teli kará-
csonyt kívánok mindenkinek 2021-ben, amikor semmi sem könnyű!

Vaszi Zsófia:  Három lángnyi fény



Egy karácsonyi  levél
Ilyés Szilárd

Kis Jézuskám,
itt van-e már a szép ünnep?
Kérlek, a gyerekek lelkéről,

el ne feledkezzél.

Lelkünkben a tűz,
mindjárt kialszik.

Dideregve vészeli át
ezt a nagy hidegséget.

Mondd el, én Jézuskám,
minden angyalodnak,
gondoljanak miránk is,

mikor az angyal karácsonyfát hoz nekünk.

Nem kell nekünk,
semmi díszes, villogó, csillogó.

Csak egy piciny fa,
mely lángra lobbantja rideg szívünket.

Karácsony szent napján,
ez az egy, amit kérünk.

Kicsi Jézuskám,
Hát melegítsd meg hideg, beburkolt szívünk.

Koncsag Brigitta rajza



Az én karácsonyi történetem
Madarász Kitti

   December 23.-a volt. Én 7 éves lehettem. Karácsony előtt egy 
nappal történt, mikor este úgy döntöttem, hogy meglesem az 
angyalt. Akkor még nem tudtam a titkot. Kíváncsi voltam, hogy 
hogyan hozza be az angyal a fát, hogyan vesz meg annyi ajándékot.
Vettem a hálózsákomat, a párnámat és mentem a nappaliba, mert 
mindig ott szokott lenni a fa és lefeküdtem. Próbáltam nem elaludni. 
Ez sikerült is kb. hajnal 3 óráig, de aztán belealud-
tam. Megébredtem egyszer és csak azt veszem 
észre, hogy a szobámban vagyok és az ágyam-
ban fekszem. Ki kellett menjek és gondoltam 
meglesem, hátha eljött az angyal. 
Álmos szememmel csak annyit láttam, hogy anya 
és apa hozza be a karácsonyfát és kezdik díszíte-
ni. Lehet, hogy egy egész órán át néztem őket, de 
az is lehet, hogy még tovább. Szerencsére 
anyáék nem vettek észre, de az nekem elég volt, 
amit láttam. 
   Éjjel nem sokat aludtam, csak azon tudtam gondolkozni, amit 
láttam. Most akkor hogy van? Létezik az angyal vagy sem? Reggel 
felkeltem és első dolgom volt, hogy megnézzem a karácsonyfát. Ott 
volt, pontosan ott, ahol máskor is szokott lenni. Én kíváncsiskodva 
futottam anyáékhoz kérdezzem meg, hogy igaz volt-e amit az éjjel 
láttam és hogy tényleg az angyal hozta-e a karácsonyfát. Anya azt 
válaszolta, hogy biztos álmodtam és ha láttam volna is, akkor csak a 
kis angyalkákat láthattam amint díszítik a fát. Én erre csak azt vála-
szoltam:
 – Anya, te az mondtad régebb, hogy az angyalok feldíszítve hozzák 
a karácsonyfát nekünk. 
Anya erre egyből  válaszolni sem tudott, aztán csak azt mondott: 
– Mindegy, hogy ki hozza karácsonyfát, az a lényeg, hogy a szívünk-
ben legyen karácsony. 
Milyen igaza is volt. Aznap ténylegesen mindegy volt, hogy ki hozta 
a fát. Az volt a lényeg, amit anya mondott.

Madarász Kitti rajza



A szeretet ünnepe
Fejér Orsolya

Karácsony reggelén,
Csillog már a hó.

Hallom a csengőket,
Érkezik a télapó.

Kirakom kiscsizmám,
Hátha észreveszi,

S ha nem majd az angyal
Jól-jól megtömi.

Mert mind tudjuk,
Itt van már a karácsony.

Érkezik az angyalka,
S hoz sok ajándékot.

Kezdi a fával,
S rajta a díszekkel,

Alatta a dobozokkal,
Bennük sok édességgel.

Eljött a reggel,
Az a csodálatosan szép,

Mikor a gyerekek,
Futnak le a fa mellé.

Boldogan nyitják
A kapott ajándékokat,

S játszanak a bennük lévő,
Csodálatos játékokkal.

Közben a Jézuska
Fentről nézi az egészet,
S tudja,hogy az emberek

Az Ő nevében cselekszenek



Karácsony este egyedül
Gál Petra

     Karácsony előtt egy héttel, és három évvel ezelőtt, a szomszéd 
Pista bácsi felesége, Juli néni meghalt. Pista bácsi azóta gyászol. 
Nem ünnepel karácsony este, nem mennek hozzá énekelni. Akkor 

még nem értettem miért nem ünnepel. Most-
már értem. És próbálok nem Juli néniről 
kérdezni, mert egyszer megszidott, hogy 
többet ne kérdezzek. Anya is mondta, hogy 
ne kérdezzek Juli néniről, mert Pista bácsi 
nem szeret róla beszélni. De kitaláltam vala-
mit, aminek örülni fog.
       Mielőtt jöttünk volna el karácsonyi vakáci-
óra, megbeszéltem az ott lakó gyerekekkel, 
hogy mikor megyünk énekelni menjünk hozzá 
is. Biztos örülne, hogy elmentünk hozzá is, 
úgysem jár hozzá senki. Megbeszéltük, hogy 
melyik éneket fogjuk énekelni. 

      Eljött karácsony este. Egy nagy csapattal mentünk Pista bácsi-
hoz. Elénekeltük a Mennyből az angyalt, de semmi válasz nem jött 
az ajtó mögül. Már haza akartunk menni. Aztán kijött Pista bácsi és 
behívott  minket a lakásába. Beszélgettünk egy jót és énekeltünk jó 
sokat, mert  Pista bácsi nagyon szeret énekelni. Majd ettünk sütit, 
mert a lánya sütött neki mézes pogácsát. Aztán haza mentünk. 
        Attól kezdve, minden egyes karácsony este megyünk hozzá 
énekelni. A tavaly a lányai is eljöttek hozzá, mert elhívtuk őket megle-
petésből. Már az unokájával is jóban lettünk. Pista bácsi azóta már 
nem tölti egyedül a karácsonyt.  

Darvas Adél rajza

Gál Boróka: 
Fagyba borulva



A karácsonyi ajándékozás
Dobai Anna

   Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány. Dorka volt a 
neve. Dorkának volt egy öccse. Őt úgy hívtak, hogy Dávid. 
Nagyon várták már a karácsonyt. Még négy nap volt hátra. Dorka 
kitalálta, hogy készítsenek a falujukban minden rászoruló kisgye-
reknek egy pici ajándékot. David bele is egyezett. Már aznap neki 
is fogtak. Az ajándék egy pár darab szaloncukorból, egy puzzle -ből 
és egy karácsonyfa díszből állt. Harminc ilyen ajándékot kellett 
elkészíteniük. Azt terveztek, hogy majd karácsonykor elmennék 
hozzájuk és odaadják az ajándékokot. 
   Teltek-múltak a napok. December 24.-én készen is voltak a 
harminc ajándékkal. Másnap izgatottan ébredtek. Gyorsan elvé-
gezték a dolgaikat és elővettek egy nagy zsákot. A zsákba beletet-

ték az összes ajándékot és 
elindultak szétosztani. Minden 
gyerek nagyon őrült az aján-
déknak. Voltak olyanok is, akik 
örömükben megölelték Dorkát 
es Dávidot. Ez nagyon jól esett 
nekik. 
      Estére minden gyereknek 
kiosztották az ajándékot, de 

egy megmaradt. Dorka törte a fejét, hogy vajon ki ajándéka maradt 
meg. Ekkor rájött. Egy kislány nem volt otthon és elfelejtették 
otthagyni az ajándékot. Dorka indult volna odaadni az ajándékot, 
de Dávidnak már nem volt kedve. Haza szeretett volna menni. 
Dorka alig tudta rávenni, de végül sikerült. Elindultak odaadni az 
ajándékot. Nemsokára odaértek a kislány hazához. Bekopogtak. A 
kislány kíváncsian nyitott ajtót. Nagyon megörült amikor meglátta 
Dorkát és Dávidot ajándékkal a kezükben. Átadták neki az ajándé-
kot. A kislány megkínálta őket süteménnyel. 
Dorka és Dávid elindultak hazafelé. Otthon boldogan feküdtek le. 
Álmukban találkoztak a kislánnyal és együtt játszottak, amíg be 
nem sötétedett.



A karácsony
Tóth Izabella

  
A karácsony előtt elkezdünk készülni az ünnepekre. Ahogy ezt csinál-
ta az Anna családja is. Sütöttek-főztek és díszítettek. Anna már 
nagyon izgatott volt, hogy mit kap az angyalkától. Gondolkodott azon 
is, hogy vajon milyen lesz a karácsonyfájuk. 
Egy napon a kislány elment egyedül a parkba és leült egy padra. Oda-
ment hozzá egy idős néni és azt mondta:
-Szervusz, kislány! Mit keresel itt a parkban egyedül?
-Eljöttem otthonról, hogy vegyek a szüleimnek valami ajándékot, de 
nem tudom mit vegyek ezért ide leültem gondolkozni. Ön szerint mit 
lehet venni karácsonyra?
-Szerintem karácsonyra nem muszáj 
venni ajándékot, csak légy jó és adj 
szeretetet.  De ha szeretnél adni valami 
ajándékot, akkor készíts valamit.
-Oh, szuper! Már tudom is, hogy mit 
készítek. Köszönöm a segítséget. Visz-
lát!
- Szívesen. De ne felejtsd el, hogy kará-
csonykor a legfontosabb a szeretet!
-Rendben!
A lány elment és készített egy-egy 
képeslapot a szüleinek és a következőt 
írta bele: 
-Boldog karácsonyt kívánok! Adj szere-
tetet!
Mikor hazaért már a karácsonyfa ott állt 
a nappali közepén és alatta tele volt ajándékokkal.  A kislány is oda 
rakta az ajándékait. Utána  elment az anyukájához, hogy segítsen 
neki. Az anyukája megkérdezte: 
-Kislányom, hol voltál? 
-Én a parkban voltam és beszélgettem egy nénivel.
Azt mondta a karácsonykor a legfontosabb a szeretet, nem az ajándé-
kok. 
-Igaza van!



-Következő évben segítek nektek mindenben, még a karácsonyfa 
díszítésében is.
-Rendben, úgy lesz! Most menj és bontsd ki az ajándékaidat!
-Gyertek ti is velem, van egy meglepetésem.
-Mi az? – kérdezték a szülők.
-Ezeket én készítettem nektek! Boldog karácsonyt kívánok!
-Ó, nagyon köszönjük! Nagyon szeretünk téged !
-Én is titeket!
-Most bontsd ki az ajándékaid és nézd meg őket!
  A kislány megnézte az ajándékokat és nagyon boldog volt. Így telt el a 
karácsonyuk szeretetben és békességben! 

Karácsony este


