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Megürítem szívemet a rossztól,

A karácsony tele van,
tele van titokzatos örömmel,

Adventi énekek 
szemléltetik azt 
a vágyakozó 
hangulatot. 

A Sövér Elek Szakközépiskola időszakos folyóirata,
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Az igazi ajtó szíveden az öröm,

 ,,Kiáltsunk, 
Krisztus hívei: 
világ szülője, add 
kegyed, mely 
érezzünk, hogy 
közeleg, s fogadd 
legszebb dicsére-
tünk!”



Karácsony
 

Fülöp Ágoston
Karácsony a szeretet ünnepe,

Ilyenkor egymást ajándékozzuk meg.
Mint ahogy Isten a mennyei Atyánk,

Nekünk adta Egyszülött Fiát.

Megürítem szívemet a rossztól,
A kisdedet ott dédelgetem.

Fényes csillagok ragyognak le rája,
mert megszületett ég és föld Királya.

Karácsonykor nem a mi napunk van,
A Kis Jézusé, ő született ma.

Nem kell neki tárgyi ajándék,
Elég neki szeretet, jócselekedet, ima.

Balázs Tamara rajza



Hangolódás a karácsonyra

           Advent nagyon jelentős számomra, mert mikor eljön, utána majd a 
karácsony is közeledik, amely a kedvenc ünnepem. Advent minden vasár-
napján meggyújtjuk a gyertyákat és minél több gyertyát gyújtunk meg, 
annál közelebb vagyunk a karácsonyhoz. Ha az adventre gondolok, akkor 
eszembe jutnak a jócselekedetek, a készülődések, hangolódás és még sok 
más, szívet melengető dolog. Az adventet kisböjtnek is szokták nevezni. 
Azért fontos, hogy fel tudjunk készülni a karácsonyra és várjuk a kis Jézus 
megszületését.
Ha arra gondolok, hogy jön a karácsony és hogy hangolódunk a karácsony-
ra, akkor mindig eszembe jut a szokásos karácsonyi készülődés a családdal. 
Általában december közepe fele anya és én átlépünk karácsonyi hangulat-
ba és elkezdjük díszíteni a házat mindenféle karácsonyi díszekkel. Kará-
csonykor nálunk a családban nem maradhat ki a töltött káposzta főzés meg 
a sok féle sütemény készítése, mint például a diós- és mákos kalács vagy a 
különböző alakú mézeskalácsok. Ezek mellett nem maradhat el a kará-
csonyfa díszítése sem, amely többek között egyik kedvencem.
A karácsony a szeretet ünnepe, mikor a család együtt van. Nagyon remé-
lem, hogy idén is egy szép és boldog ünnepben lesz részem. Áldott ünne-
peket kívánok!

Tóth Izabella

György Bernát: Advent



Grinch
Gál Hajnalka-Viola  

Egy zöld nagy termetű Kik,
Kinek karácsony kész borzadáj.

Másnak boldogság és mulatás, szenvedélyes hangulat,
Ő meg a barlangja mélyén durcizgat.

Elege lett ebből, mert mindig csak ő szenved,
Hadd élje át más is, amit ő elszenvedett.

Gonosz ötlet ugrott be zöld fejébe,
Ellopja a karácsonyt Kik-falvacskából.

Beöltözik Mikulásnak, ellopja a holmikat,
Sírás ébreszti majd a barlangja aljában.
Szarvasokat szerzett el is indult lopni,

Elért az utolsó házhoz, nem gondolta mi történhet itt.

Mikor zsákba tette volna a tündöklő fát,
Kislányokat látott megrémült képpel.

„Mit csinálsz Télapó?” -kérdezték félénken,
„Elviszem a fát hiszen ez égője már nem ég,

megjavítom nektek”- szól vissza kedvesen a Grincs.

Kislányok hálásan köszöntek el tőle,
miután szorosan átölelték a Grincset.

A Grincs úgy érezte, hogy szíve nőtt három méretet.
De még mindig csak a rosszra törekedett.

Eljött ám a szomorú reggel: tátni fogják szájukat,
A látványtól könnybe csordultak a Kik szemei.

Ki tehette ezt velük? Mit csináltak rosszul?
A kislányok gondolkodni kezdek

és vissza gondoltak mi történt azelőtt való este.



A Kikek körbe álltak dalolni keztdek,
A Grincs szeppenve állt a barlangja előtt.

Ezek éneklenek? Hiszen ellopta tőlük az ajándékokat!
Áll és csak örülni tudott azt hitte cseng a füle.

Ahogy a kislányokat nézte valami volt benne,
Úgy gondolta az ajándékokat vissza kell vinnie.

Szégyenlősen ballagott le a Kikek közé,
Sajnálták a Grincset, nem érdekelte őket a csínytevése.

Úgy gondolták a kislányok meglepik a Grincset,
Vacsorára hívták aznap estére!

Meglepődött a Grincs, de végül úgy döntött elmegy,
Kiöltözve indult a mulatság helyszínére csak sikerült beérnie!

Szeretettel fogadták a Kikek a Grincset
Ő mondta el nekik, mire is igyanak.
„Jóság és szeretet igyunk hát arra,

Köszönöm a meghívást
és kívánok boldog karácsonyt!”

Gál Abigél rajza



Édes karácsony

                                                                                                      Kari  Amanda
A karácsony tele van,

tele van titokzatos örömmel,
nincs bánattal telítve.

A karácsony egy fénylő csillag az égen,
ami be kopogtat szíved ajtaján,

de mi csak most észleljük,
van újra karácsony,

egy új remény, ami vár.
Az igazi ajtó szíveden az öröm,

boldogságot hoz,
mely elhozza a boldogságot.

Káprázatos hópelyhekben hullik a hó,
legyen velünk a szeretet s a béke,

az emberszívek őre,
e karácsony ünnepén.

Reggeli  
                                               Györ� Bianka

Reggel felkeltem az ágyból, 
Karácsonyfát látok. 
Ajándékkal az alján. 

Sietek, futok már. 
Anyu, apu, kistesó,  

Örül mindenki, aki jó.  
Ajándékot bontsuk ki,  

Látom enyém a legnagyobb.  
Vajon mit hozott a Télapó?  

Játékot, cukrot,  
Jajj, de jó!

Baricz Ágota rajza



Advent és karácsony jelentősége
            Az adventi időszak nagyon fontos a keresztény világnak, mert ez az 
időszak arra (is) jó, hogy a lakást és a lelkünket is kitakarítsuk. Ezáltal fel 
tudunk készülni testileg és lelkileg Jézus eljövetelének az ünnepére. Készület 
nélkül a karácsonyba csak ,,beleesünk” a hétköznapok rohanásából.
A sütés-főzés már szerves része lett a karácsonynak. A sok szép hagyomány 
még inkább színesebbé teszi az egész ünnepet. Például az éneklés, betlehe-
mezés, karácsonyfa-díszítés.
Sokszor van, hogy teljesen elfeledkezünk a karácsony igaz lényegéről, közép-
pontba helyezzük az ajándékokat, a díszítést és az evés-ivást. És megfeledke-
zünk a lényegről, a karácsony igazi lényegéről. Ebben az a legrosszabb, hogy 
nagyban ünneplünk, díszítjük a házat, de távol vagyunk a valódi ünneptől!
A karácsony a szeretet ünnepe. A karácsony szó latinul carnation, azaz szüle-
tés, testet öltés.
Ezen a napon december 25-én született meg Jézus Krisztus a földi életbe, a 
mi váltságunkra. Ebben a nagy rohanásban, ajándékvásárlásban, a munkahe-
lyünkön vagy az iskolában is a karácsony előtti utolsó követeléseket próbál-
juk elvégezni, ezek közben el is feledkezünk a karácsony igazi lényegéről. 
Arról, hogy mi is a lényege, hogy szülessen meg a Kis Jézuska a
szívünkben. Ha nem születik meg a szívünkben, akkor az nem igazi kará-
csony számunkra.
Lehet karácsonyfa, ajándék, �nom ételek, tiszta ház. Ezek nélkül is lehet igazi 
karácsonyunk, ha megszületik a szívünkben Jézus.

Fülöp Szilveszter

Vaszi Zsófia: Hangulat



Kis Eszter rajza

Hófehér táj 

                                                                                                 Szekeres Noémi
Hófehér táj némán csendben vár
Rendületlen, díszes zöld fenyő áll
Látják a fenyőt, nézik, s nem érzik
Kevés ez a kis fenyő a nagy térre

Elveszett a parázs fénylő varázsa
A Házak bejgli-narancs-mák illata
Tata, mama nagy meséi csodákról
Ólban született kicsike Jézuskáról

Ródlin csuszásról havas lejtökről
Beesni a házba megfagyva havasan
Kandalló előtt átmelegedni szépen
Lassan ölelni ki fontos, érezni, nézni

Melegedni karácsonyi hitben fényben
Nézem látom a fát, a hitet, a csodát

Tenyérben nem fér e nagy csoda soha
Angyal szórja szét szerte a világban

A táj ezért fehér mert egy angyal még regél.



          Karácsonyi készülődés

                                                                                                          Borsos Hanna
        Karácsonykor ünneplünk, 
        Jézus Krisztus üdvözlünk. 

        Örülünk hogy itt vagy velünk, 
        Megváltod a világot nekünk. 

         Karácsonyfát díszítünk, 
         Ajándékot készítünk. 

         S karácsonynak éjszakáján, 
         Minden háznál éneklünk. 

     

          Karácsonyi hangulatban, 
          Éjfél körül hazaérünk. 

          A családdal ünneplünk, 
          Jézus Krisztus üdvözlünk.

György Bernát rajza



Karácsony megközelítése zenei szempontból

Érdekes téma ez: karácsonyi zene. Most két irányba tudnám ezt a témát 
�rtatni. Karácsonyi zene kapcsán feltehetjük a kérdést, hogy mégis milyen 
stílusú zenében gondolkodunk. Itten egy laikus példát hozva nem mindegy, 
hogy a Jingle bell-t énekli-e valaki, vagy a közeli templomban szenteste az 
Adeste �deles ( Jöjjetek, ó, hívek) című éneket. 
Én most klasszikus és egyházi zene szempontjából fejtem ki a témát, mert 
úgy gondolom, hogy ez mindenek a kezdete. Van nekünk két időszakunk: az 
adventi és a karácsonyi. Advent egy felkészülés a nagy ünnepre, és ebből 
kifolyólag nem énekelhetünk vidám énekeket, hanem annál inkább vágyako-
zó, reményteli énekek csendülnek fel a templom falai között. Majd pedig a 
vágyakozás beteljesül az Úr Jézus születésével. 
Adventi énekek szemléltetik azt a vágyakozó hangulatot. Konkrétan az 
adventi énekek többségével nagyobb számú a moll hangnemekben való 
ének. Lefordítva van nekünk vidám és szomorú hangzás, melyet mindnyájan 
ismerünk. A hangnemeket is kétfelé osztjuk mollok és dúrok, dúr a vidám és 
moll a szomorkás hangzást adja. Ebből kifolyólag most már értelmet nyert az 
a pár sorral korábban írt mondatom mindenki számára. Van nekünk advent-
ben egy pár ének, mely szomorkás, de vannak vidám dallamúak is. Akkor a 
szövegre hagyatkozunk, mint bármelyik adventi énekben. 
Most konkrét példát hozok: van nekünk egy gregorián (zenei stílus mely, 
hangszer nélkül, ütem nélkül egyszólamú, mai napig használt műfaj) adventi 
himnusz, szövege az első szakasznak: ,,Kiáltsunk, Krisztus hívei: világ szülője, 
add kegyed, mely érezzünk, hogy közeleg, s fogadd legszebb dicséretünk!” 

Add kegyed, mely érez-
zünk, hogy közeledsz. Ez a 
két mondatrész a kará-
csony kinyilvánítására utal. 
Ez az ének vidám dallam 
és adventi szöveg. 
Van az az ének, hogy Ó jöjj, 
ó jöjj Üdvözítő. Itt maga a 
dallam egyértelműen az a 
vágyakozó, de a szöveg is 
magáért beszél. 

Az iskola kórusa karácsonyi énekeket énekel 



       Térjünk át a másik lényeges témára: karácsony. Itt minden ének szövege 
vidám, de a dallam lehet szomorkás. Ez a két dolog felcserélődik adventi és a 
karácsonyi egyházi zenében. Ha azt mondom karácsonyi ének, a többségnek 
a Mennyből az angyal az első. De emellett rengeteg a közismert ének. Ha 
kórusműveket nézünk, ki ne ismerné a 19. században írt Csendes éj művet, 
melynek szövege egy osztrák paptól van és zenei komponálását pedig Franz 
Xaver Gruber látta el. A Csendül az ég című éneket említeném , mely a 
Scsedrik című ukrán népdal dallama adta az ihletett az amerikai karácsonyi 
dal megírására. Utolsóként az Égi szent béke, jöjj című dalt említem. Mely 
Antonín Dvořák  zeneszerző kezéből került ki, kórussal és orgona aláfestés-
sel. Így, hogy említem az orgonát ezt tudni kell, hogy adventben visszafogott 
hangszínekkel való játék a kisböjtnek is nevezett adventben a megengedett, 
ami azt jelenti, hogy nagy hangerővel nem játszhatunk. Ami megint kará-
csonnyal ellentétben van, karácsonykor ünneplünk, ezért az orgona is 
erőteljes hangerővel szólal meg. Ha nem is liturgia közben, de az éjféli 
szentmise végén, azzal a hangos orgona játékkal, amit e hatalmas instru-
mentum elő tud állítani karácsony éjjelén. 
Karácsonyi zene, adventi zene: elhozza nekünk az Úr Jézus Krisztus születé-
sét, a karácsony ünnepét.

Áldott és zenében bővelkedő karácsonyt kívánok!

Sándor Krisztián

György Bernát: Magány



Gál Nikoletta: Karácsony

Kis Család

                                                                                                      Kiss Beáta

Karácsonyi hangulatban énekelünk vigadozva
Hiszen e csodás nap megszületett Jézuska

Ajándékoz a kis család szegénynek, gazdagnak
 

Segíteni próbálnak idősnek, árvának

A kisgyerekek izgatottan várják az Angyalt,
Majd végre-valahára megleshessék e nap

Karácsonyi vásár mellett korcsolyázás is akad
Ezalatt az angyalka a karácsonyfa alá ajándékot rak.



Várakozás

A gyerekek karácsonya

                                                                                      Dobai Anna

A karácsony a gyerekeknek 

Nagyon várt ünnep, 

Mert ilyenkor jön az Angyalka,

Akinek már mindenki írt levelet. 

A karácsonyfát is várják már, 

Hogy milyen fát fog hozni nekik. 

Kicsit vagy nagyot nem lehet tudni, 

De az biztos, hogy lesz fájuk nekik is.

A karácsony a legszebb ünnep, 

Ezt mindenki tudja, 

De nem az ajándék a legszebb, 

hanem a szeretet lángja.



Karácsony 

                                                                                          Kis Olívia
Szürke, néma csönd 

A tél beköszönt. 
Mindenki ünnepel 

A kis Jézus született ? 
Holnap reggel a táj 
Fehérben áll már. 
Mi van a fa alatt ? 

Szeretet, békesség, ennyi épp elég.

Ajándék

                                                                                         Gál Petra
Újra itt a karácsony, 
Együtt van a család. 

Együtt eszik az ünnepélyes vacsorát. 
Angyalka járt a háznál, 
Pár csomagot lerakott. 

Alig várják már a sok ajándékot, 
S a sok szép, földi jót. 

Ki tudja, hogy mit rejthet, 
Sejthetik a gyerekek. 

Csokit, diót, mogyorót?! 
Talán egy IPhone Pro-t?!



ANGYALI ÜDVÖZLET – 
GERARD SEGHERS XVII. SZÁZAD

Karácsonyi angyalok

       Karácsonykor angyalok szállnak át Alfalu felett, belesnek a kéményeken 
és az ablakokon. Hópelyheken utaznak és gomolygó felhőkön. Aranyszínű a 
hajuk, piros az arcuk és fehér habos a ruhájuk.
Sok-sok angyalka repül, ilyenkor már kora délután elindulnak távoli a Meny-
nyországból, hogy karácsony titkokkal teli, varázslatos éjszakáján megérkez-
enek az emberekhez. Vannak olyan angyalkák, akik az ajándékokat hozzák a
 gyerekeknek, mások egyszerűen csak a vidámságot és a szeretetet adják. M
ialatt ők fenn röpködnek az égben, az emberek házaikban a karácsonyi v
acsorához készülődnek, vagy áhítattal állják körül a karácsonyfát. 
Községünkben sok család van, ahol nem telik töltött káposztára és béjglire. 
Az angyalok beröppennek ezekhez a családokhoz, és szeretettel erősítik 
meg az emberi szíveket. Ezért érzi szegény és gazdag karácsony estéjén a 
nyugalmat és a békességet.  Alfaluban az emberek, akik egyedül ünnepel-

nek, gyertyát gyújtanak és csillag-
szórót, szomorúan gondolnak 
szeretteire, akik messze kerültek 
tőlük. A karácsonyi angyalkák 
hozzájuk is elmennek, és egy 
pillanatra legalább örömet és 
mosolyt varázsolnak a magányos 
emberek arcára.
 Ha szentestén  megzörren az 
ablakotok vagy befütyül a szél a 
kéményeteken, gondoljatok a 
karácsonyi angyalkákra, mert 
biztosan ők járnak közöttetek. 
Legyetek ti magatok is olyanok, 
mint az angyalok, vigyetek 
boldogságot nagyszüleiteknek, 
családotoknak.

A szeretethez és békességhez 
néha nagyon kevés kell. Gondolja-
tok erre, ha kavarognak a karácso-
nyi hópelyhek, de akkor se feled-
jétek ezt, ha majd meleg nyár lesz!

Gál Brigitta




