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Decemberi hagyományok, népszokások 

- Kiss Borbála (5. a) gyűjtése – 

December 4. : Borbála napja 

Szent Borbála Kis-Ázsiában élt a 3. század-
ban. Keresztény hitéért megkínozták, majd 
saját apja fejeztette le. 
A bányászok, tüzérek, hegymászók, harang-
öntők, kőművesek és a hajadon lányok védő-
szentje. 
Népi hiedelmek, szokások: 

 Ezen a napon nem szabad fonni, varr-
ni, söpörni, mert a szerencsét is kisöp-
rik a házból. 
Női látogató 
sem hoz sze-
rencsét. 

 E napon 
vágták a 
Borbála-
ágat. Cse-
resznye vagy 
orgona ágat 
törtek és tet-
tek vízbe. 
Ha decem-
ber 24-re kivirágzik, akkor a családban 
a hajadon lánynak férje lesz. 

Híres Borbálák: 
 Skerlecz Borbála: gróf Batthyány Jó-

zsef Sándor felesége, Batthyány Lajos 
édesanyja. 

 Pőcze Borbála: József Attila édesany-
ja. 

 Cillei Borbála: magyar királyné. 
 Brandenburgi Borbála: II. Ulászló fe-

lesége. 

December 14. : Luca napja 

Ezen a napon Szent Lucára emlékezünk, aki 
egy előkelő szicíliai családban nevelkedett. A 
keresztény hitre tért szép fiatal leány szüzes-
séget fogadott, hogy életét Krisztusnak szen-
telhesse, majd mártírhalált halt hitéért. Pél-
damutató tisztasága és alázatos élete folytán 
nevét a fény (lux) szóval is kapcsolatba hoz-
ták. 
Népi hiedelmek, szokások: 

 Luca napon régen tilos volt fonni, süt-
ni, mosni. Nem volt ajánlatos kölcsö-
nadni sem, mert az elkért dolgok bo-
szorkányok kezére kerülhettek. 

 A következő év termését próbálták 
megjósolni a Luca-búzakeltetéssel. 
Luca napján búzaszemeket kezdtek 
csíráztatni a kemence közelében, ame-
lyek karácsony tájára zöldültek ki. Ké-
sőbb a kikelt búzával az adventi oltárt 
díszítették. 

 Luca napjának hajnalán a gyerekek 
(esetenként kísértetnek öltözve) körbe-
járták a házakat, és lopott fán vagy 
szalmán térdepelve mondókákkal bő 
termést és jószágszaporulatot ígértek 
kisebb ajándékokért cserébe, és átko-
kat, ha nem kapnak ajándékot. 

 Ehhez a naphoz kötődik a legismer-
tebb hagyomány, a Luca-szék készíté-
se. Ezen a napon 
kezdték el faragni, 
úgy, hogy minden 
nap csak egyetlen 
műveletet szaba-
dott rajta elvégez-
ni, de karácsony 
szentestére készen 
kellett lennie. Az 
éjféli misére ma-
gukkal vitték, és 
ha ráálltak, meglátták a boszorkányo-
kat.  

 A lányok ezen a napon 12 gombócot 
főztek. Mindegyikbe egy férfi nevét 
rejtették. Amelyik gombóc legelőször 
a víz felszínére jött, megmondta ki 
lesz a férjük.  

December 25-26: Karácsony napja 

A karácsony egy keresztény ünnep, amelyen 
Jézus Krisztus születésére emlékeznek. 
Ré-

gebben a betlehemezés a legismertebb és leg-
elterjedtebb karácsonyi szokások közé tarto-
zott, amely egy több szereplős dramatizált 
játék volt és az egész országban ismertek, 
nagyon sok helyen ma is gyakorolják.  
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KARÁCSONYI GONDOLATOK 

A karácsony 

Az év egyik legjobban várt napja a 
gyerekek és a felnőttek körében is a kará-
csony.  
A legszebb keresztény ünnep, Jézus születé-
sének napja. A szeretet, az ajándékozás ünne-
pe. 

Az én életemben is egy varázslatos 
nap. Reggel már érezni, hogy mindenki izga-
tott. Délelőtt családi programokat szervezünk: 
társasjátékozunk, hógolyózunk, szánkózunk. 
Végre együtt van a család! Segítünk anyának 
az ebéd elkészítésében. Apa behozza a fenyő-
fát a nappaliba. Közösen díszítjük fel a fát, 
különleges díszekkel. Feltesszük az égősort, 
és amikor világítanak a színes fények, érezhe-
tő a karácsonyi hangulat. 
A mi családunkhoz sötétedés után hozza el a 
Jézuska az ajándékokat. 
A cserkészekkel pásztorjátékot adunk elő a 
karácsonyi szentmisén. A templomban közö-
sen imádkozunk azokért az emberekért, akik 
egyedül ünnepelnek. 
Négy óra után, amikor besötétedik, megszólal 
az otthonunkban a karácsonyi ének. Puszival, 
öleléssel és jókívánságokkal köszöntjük egy-
mást a fa körül. Vidáman bontogatjuk az 
ajándékokat és boldogok vagyunk, hogy 
együtt lehetünk egészségben, szeretetben.  

Melegséggel a szívemben térek nyu-
govóra és egy imát mondok el magamban:  

Eljött a várva várt karácsony, 
Az égen csillagfény ragyog. 
Kis Jézus fáját, ím, elhozták 
A halkan szálló angyalok. 

Köszönjük néked édes Jézus, 
Hogy szíved minket így szeret, 
S az angyalok dalával együtt  
Dicsőítjük mi is szent neved. 

Ha elmúlik is a karácsony, 
Te akkor is maradj velünk,  
Míg élünk, ezt a kis családot 
Szeresd, óh édes Istenünk! 

Pozsa Attila  
7. c 

KARÁCSONYI GONDOLATOK 

Karácsony 

Újra eljött a december. Mindenki készül a 
karácsonyra. Mit jelent ez az ünnep? 
 Ez a nap különleges. Karácsonykor 
Jézus születését ünnepeljük. 
Az emberek ünneplőbe öltöztetik az otthonai-
kat és a szívüket. 
Szenteste az utca elcsendesül, s a fenyőillatú 
szobákban kigyúlnak a fények, csillognak a 
szemek és felmelegednek a szívek. Ilyenkor 
együtt van az egész család. Megajándékozzuk 
egymást, finomakat eszünk, beszélgetünk és 
játszunk. Mindenki örül, hogy együtt lehe-
tünk. Ez a legnagyobb ajándék.  

Számomra a legszebb ünnep a kará-
csony, ami az ajándékok mellett a szeretetet 
és a családi békét is jelenti. 

Ferencz Gábor 
7. c 

Meghitt karácsony 

Az ünnepek közül a legkedvesebb ün-
nepem a karácsony. 

December 24-én szenteste van, amikor 
mindent előkészítünk az ünnepléshez.  
Az én mamám ilyenkor süteményeket, kalá-
csot süt, és finom vacsorát készít. Papám be-
hozza a fenyőfát és szépen feldíszíti. Mi, gye-
rekek nézzük a tv-t és izgatottan várjuk az 
ajándékokat. Estefelé meggyújtjuk a gyertyá-
kat, s jöhet a Jézuska! 
25-én lemegyünk Karácsondra, a másik ma-
mámhoz. 26-án a család pihen, és a gyerekek 
játszanak az új játékokkal. 

A karácsony a szeretet ünnepe, és az 
emberek boldogok. Akkor szép a karácsony, 
ha esik a hó. Az idén is nagyon várom a kará-
csonyt. 

Pozsonyi Richárd 7. c 
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KARÁCSONYI GONDOLATOK 

A karácsony 

A karácsony az egyik legszebb ünnep. 
Ezen a napon Jézus születését ünnepeljük. Az 
ünnepre már hetekkel előtte elkezdődik a ké-
szülődés és a ráhangolódás. Ilyen dolgok pél-
dául az ajándékok beszerzése vagy a mézes-
kalács sütése. 

A karácsony minden családban más-
hogy telik. Mi már kora reggel, ébredés után 
feldíszítjük a fát egy kis karácsonyi zenehall-
gatás keretében. Délben megebédelünk és 
készülődünk az estére. Este átjönnek a nagy-
szülők a karácsonyi vacsorára, amit anya főz 
nagy szeretettel. A vacsora után a család leül 
a nappaliban, és következik a kedvenc ré-
szem: az ajándékozás. 
Az ajándékok szépen becsomagolva hevernek 
a karácsonyfa alatt. A csomagok címkéjét 
mindig egy ember olvassa le és adja oda a 
tulajdonosának. Miután megtörtént a kiosztás, 
mindenki bontogatni kezdi a dobozait. El-
mondhatatlanul jó érzés, mikor az ember 
megkapja azt az ajándékot, amire már több 
hónapja vágyott.  
A kibontás után mindenki alaposan szemügy-
re veszi, kipróbálja új szerzeményét. 

Én nagyon szeretem a karácsonyt, 
mert szerintem ez a legszebb ünnep.  

Magda Benedek 
7. c 

 

A karácsony 

A karácsony a kedvenc ünnepem, mert 
ilyenkor a család és a távoli rokonok is együtt 
vannak. Együtt készítik a karácsonyi étkeket, 
együtt díszítik fel a karácsonyfát és a házat.  

KARÁCSONYI GONDOLATOK 

Szerintem nem az ajándékozás, hanem 
a szeretteinkkel töltött boldog órák, meghitt 
beszélgetések, a felhőtlen öröm adja a kará-
csony lényegét.  

Szeretem, ha fehér a karácsony, mert 
olyankor apuval lemegyünk hógolyózni, hó-
embert építeni. Vidámságunkat csak fokozza, 
ha a barátainkat is sikerül rávenni egy kis hó-
golyóháborúra. 

Nekem erről szól a karácsony. 

Morvai Ákos 
7. c 

 

Karácsony 

Nádudvari Fanni (3. b) verse 

Hamarosan eljön 
Karácsony napja, 
Eljön a Jézuska, 
Van rajta egy sapka. 

Ajándék mindenütt, 
Együtt van a család. 
Hegedülök egy picit, 
Örül majd anyukám. 

Nyitva minden ajándék, 
Kivéve egyet, 
S abban nincsen más, 
Mint a rengeteg szeretet. 
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Karácsony 
Kovács Gréta (3. b) verse 

A harangok csilingelnek, 
Angyalok énekelnek, 
Az emberek őszintén szeretnek. 
Az igazi ajándék a szívekhez szól. 
Hát tárd ki te is s szívedet, 
A szeretet melegét megismered. 
Karácsony este a családok ünnepelnek, 
A kis Jézuskánk megszületett. 
Békét, boldogságot a Földnek! 

 

A karácsony 

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek,  
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  
Ilyenkor decemberben.  

/ Juhász Gyula: Karácsony felé/ 

A szüleimmel minden évben karácsony 
előtt 1-2 héttel bevásárolunk. Ez számomra 
nagyon unalmas, a takarításról nem is beszélve. 
 Eljön karácsony reggele. A program min-
den évben ugyanaz: apa és anyum főz, utána 
apával felállítjuk a karácsonyfát. A fenyőfa 
pompás szín kavalkádban fürdik, villanyégők, 
üveggömbök díszítik. Titokban a fa alá kerülnek 
az ajándékok. Leülünk az ízlésesen díszített és 
megterített ünnepi asztalhoz, s megvacsorá-
zunk. A közösen elfogyasztott karácsonyi va-
csora után kibontjuk az ajándékot, s mindenki 
boldog. 
Az estét a tévé előtt ülve folytatjuk, ahol beszél-
getünk, nevetgélünk, s önfeledten együtt van a 
mi kis családunk.  

Ezért lett az egyik legkedvesebb ünnepem 
a karácsony. 

Borhegyi Richárd  
7. c 

KARÁCSONY 

Mindenki mást vár a karácsonytól! 
A gyerekek az ajándékokat, a pompásan 

feldíszített karácsonyfát, az édességeket. 
A tinik az ajándékot és a téli szünetet. 
A felnőttek?! Ők egy jó szót, forralt bort, és 
hogy gyermeküket boldognak lássák. 
Az idősek az unokákat, a családot, hogy átad-
hassák szeretetüket, ami körülölel. 
Ez az ünnep már nem csak Jézusról szól, min-
denki mást ünnepel.  

Kívánom, hogy kicsik és nagyok megkap-
ják mindazt a karácsonytól, amit tőle várnak! 

Pethő Márk 
7. c 

Csillagok 

Horváth Anna (3. b) verse 

Karácsony napja 
Itt van már, 
Fát öltöztetünk, 
Csillagot rá. 

Csillag az égen, 
Csillag a fán, 
Csillagok tündökölnek 
Mindenütt már. 

Csillag ragyog a fán, 
Alatta kislány áll, 
Kezében ajándéközön, 
Szemében ott a nagy öröm. 
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Karácsony 

Az év legszebb ünnepe a karácsony. Már de-
cember elejétől elkezdődik a készülődés, és az 
ünnepi hangulat lesz úrrá a családokon. A bol-
tokban megjelennek a díszek, a fények, és már 
minden ember alig várja a karácsonyt. 

Szenteste feldíszítik a karácsonyfát és 
ajándékokat rejtenek alá. A családok összegyűl-
nek, és ünnepi menü kerül az asztalra. Szól a 
meghitt zene és mindenkinek a szívébe szeretet 
költözik. Jó annak, aki örömet szerezhet azzal, 
amit ad, és kapni is nagyon jó. 

Én nagyon szeretem a karácsonyt. Semmi 
nem hasonlítható a sötétben csillogó gyönyörű 
karácsonyfához, ahhoz az izgalomhoz, hogy a 
fa alá helyezett csomagok vajon mit rejtenek, és 
ahhoz az érzéshez, amit csak ez az ünnep képes 
nyújtani. 

Gál Krisztián 
7. c 

 

Karácsony 

Minden decemberben emberek milliói 
készülnek, hogy megünnepeljék a karácsonyt. A 
szeretet, a béke, az összetartozás és a család 
ünnepe ez. 

A készülődés már hetekkel korábban 
megkezdődik. Mindenki izgatott. Az üzletek 
kirakataiban már égnek a fények, de a mi szí-
vünkben is sorra lobbannak fel a szeretet szik-
rái, amikor egymásra gondolunk. Izgatottan 
tervezgetjük a meglepetéseket. Előkészítjük a 
fényes csomagolópapírokat, a színes szalagokat. 
Megvásároljuk az ünnep legfontosabb kellékét, 
a fenyőfát. A garázs polcairól előkerülnek a 
díszek, a csillagszórók, a gyertyák. A fát felállí-
tani és feldíszíteni a legjobb mulatság. Néha 
ugyan eltörik egy-egy gömb, de jókedvünket ez 
sem szegi.  

Amíg a fa szépül, a konyhából finom il-
latok terjengenek. Ínycsiklandozó a gesztenye, a 
méz, a sülő alma illata. Szeretettel készül a má-
kos és diós sütemény. A szépen terített asztalon 
sejtelmesen lobog az ünnepi gyertya fénye. Halk 
és lágy zene szól. Eszünkbe jutnak azok, akik 
már nem tölthetik velünk a karácsonyt; akik 
nem egy boldog család tagjaként ünnepelhet-
nek. Gondoljunk rájuk is! 

 Várom, hogy együtt legyen a család. 
Idén a fa alatt a legdrágább és legféltettebb 
ajándék a nyolchónapos unokaöcsém. 

Kuti Péter 
7. c 

Karácsony 

A karácsony reggelt mindig misével 
kezdjük. A szertartás után nagyszüleimnél gyű-
lik össze az egész család, ahol megebédelünk.  

Szokás szerint mákos guba kerül az asz-
talra. Az étkezés zárásaként egy nagy gyümölcs-
tálból mindenki eszik azt jelképezve, hogy egy 
család vagyunk. Miután ettünk, lepihenünk. 
Délután hazaindulunk a két testvéremmel, a 
szüleimmel és Argosz kutyával. 

Otthon először is feldíszítjük a kará-
csonyfát. Utána anya bőséges vacsorát főz, hi-
szen már szinte hagyomány lett, hogy a szentes-
tét a család nálunk tölti. Ha mindennel elkészül-
tünk, nincs más dolgunk, mint várni, hogy a 
rokonság megérkezzen. Ha megérkeztek, le-
ülünk a nappaliba egy pohárköszöntőre. Ezután 
nem maradt más hátra, minthogy a fa alatt meg-
ajándékozzuk egymást. Ekkor már mindenki 
éhes, így hát leülünk a sok finomságtól roska-
dozó asztalhoz, s kedélyes beszélgetés közben 
elfogyasztjuk a fenséges ünnepi vacsorát. Ami-
kor mindenki jóllakott, ismét a nappaliba me-
gyünk és beszélgetünk. 

Késő este a rokonok elbúcsúznak és ha-
zaindulnak, de számunkra még nem ért véget a 
nap: a szentestét általában az éjféli misével zár-
juk.  
Hazaérés után lekapcsoljuk a fényeket és elme-
gyünk aludni. 

Benyovszky Barnabás 
7. c 
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Karácsony 

Régóta tudom, hogy a karácsonyt körülve-
vő mítosz talán csak mende-monda, mégis kis-
ded korom óta nagy izgalommal várom. 

A karácsonynak különös hangulata van, 
ami nem hasonlítható semmi más ünnephez. 
Maga a karácsony szó hallatán, békesség, me-
legség, boldogság járja át a lelkem. Imádom a 
karácsonyi hangulatot, készülődést, titkolózást, 
hogy mi kerül a fa alá. A fények, a mézeskalács 
illata, a betlehem, a karácsonyi ének és a csen-
gettyű hangja valami olyan különleges varázs, 
ami szeretettel tölti el az emberek szívét.  
Nagyon várom, hogy közösen díszítsük a fát, 
hisz vízkeresztig ő a lakás legszebb dísze. 
A ropogó fehér hó sokszor csak vágyálom. 

Jó lenne, ha minden család karácsonya bé-
kében, nyugalomban és szeretetben telne. 

Szollár Emília 
7. c 

 

A karácsony 

Karácsony a szeretet ünnepe. Kará-
csonykor együtt van a család. 

Az emberek már november végén elké-
szítik az adventi koszorút és feldíszítik a házat, s 
meg is gyújtják az első lila gyertyát. Majd a má-
sodikat és a harmadikat. December 24-én ösz-
szegyűlik a család. A szobában már áll a kará-
csonyfa. Szép gömbök, díszek, csillagszóró van 
rajta. Alatta díszes csomagolásban az ajándékok. 
Megérkeznek a közeli és a távoli vendégek is. 
Elkezdődik az ünnepi vacsora. Az asztalon töl-
tött káposzta, húsleves, édességek és italok. 
Együtt énekelnek a vacsora végén és felbontják 
az ajándékokat. A gyerekek nagyon örülnek a 
meglepetésnek. Általában ilyen Magyarországon 
a karácsony. 

Tavaly nálunk is ilyen volt. Remélem, 
most is ilyen meghitt, boldog, békés, szeretettel-
jes karácsonyunk lesz! 

Forgó Alexandra 
7. c 

Mit jelent nekem a karácsony? 

A karácsony a szeretetet jelenti szá-
momra. Ilyenkor együtt vannak a családok. 
Együtt ünnepelnek. A karácsony közelebb hoz-
za az embereket egymáshoz. Mindenki meg-
ajándékozza a másikat. 

Miről szól a karácsony? 
A karácsony a szeretetről szól. A kará-

csonyt Jézus születéséhez kötjük. Ezen a napon 
az emberek szívét melegség tölti el, hogy meg-
ajándékozhatják szeretteiket, barátaikat. 

Hogyan töltöm a karácsonyt? 
Karácsony reggelén nagyon készülő-

dünk és segítünk egymásnak. Az ünnepi idő-
szakban sokféle étel, ital és sütemény van a csa-
lád menüjében. December 24-én este együtt a 
családdal díszítjük fel a karácsonyfát. 
Másnap a nagymama is sokféle étellel készül az 
ünnepre és vendégségbe hívja az egész családot. 

Nagy Vivien 
7. c 

 

A karácsony 

A karácsony az egyik legkedvesebb ün-
nepem. Keresztény ünnep, amelyen Jézus 
Krisztus születésére emlékeznek. Minden év 
december 25-én és 26-án tartják világszerte, 
habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus 
születéseként.  

A karácsony az öröm és békesség, a csa-
lád és gyermekség, az otthon és szülőföld ün-
nepe. Annak ellenére, hogy a karácsony egy 
tradicionális keresztény ünnep, sok nem keresz-
tény ember ünnepli világszerte a szeretet ünne-
peként. A modern és népszerű ünneppel együtt 
jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, a külön-
böző mintázatú üdvözlőlapok küldése, a temp-
lomi ünneplések, a karácsonyi ebéd és vacsora, 
illetve az ünnepi hangulatú tárgyakkal való dí-
szítés, mint például a karácsonyfa-állítás. 
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Nálunk rendszerint úgy zajlik a karácsony, hogy 
24-én este lemegyünk mamámékhoz Gyön-
gyöshalászra, ahol majdnem az egész „nagy 
család” ott van. Mindenki beszélget egymással, 
és utána leülünk közösen vacsorázni. Az ünnepi 
vacsora befejeztével búcsúzunk, beszállunk a 
kocsiba és hazafelé vesszük az irányt, Gyön-
gyösre.  
Miután megérkezünk, a feldíszített karácsony-
fához sietünk, ami alatt már ott lapulnak a dí-
szesen becsomagolt ajándékok. 

Remélem, hogy a karácsonyt idén is 
ugyanolyan jól sikerül majd megünnepelni, mint 
tavaly! 

Rácz Barnabás 

7. c 

 

Az én karácsonyom 

A karácsony a szeretet ünnepe. Ezen a 
napon Jézus Krisztus születését ünnepeljük. 

December 24-én a gyerekek boldogság-
gal kelnek ki az ágyból, és azt várják, hogy mi-
kor díszíthetik fel a fát. Apu behozza a fenyőfát 
és megkezdődik a díszítés. 
Ez idő alatt anyu a konyhában süt-főz. Készül-
nek a finom ételek, sütemények, a mákos és 
diós kalács, és sok más finomság. 
Mikor a karácsonyfa elkészült, a gyerekek siet-
nek a konyhába segíteni. Mikor a vacsora elké-
szült, a gyerekek megterítenek, és várják a ven-
dégeket. A várva várt vendégek megérkezése 
után mindenki beül a nappaliba, a meleg kandal-
ló mellé, majd a gyerekek a karácsonyfa elé áll-
nak és egy szép verset mondanak. A csillagszó-
rók is előkerülnek, majd kicsik és nagyok együtt 
elénekelnek egy karácsonyi dalt. Ezt követi a 
vacsora. A kicsik izgatottan várják, mit hozott 
nekik a Jézuska. Az ajándékok kicsomagolása 
után az apróságok nagyon boldogok, és rögtön 
ki is próbálják ajándékaikat. A családtagok önfe-
ledten beszélgetnek, és boldogok, mert a család 

együtt van. Persze visszagondolnak azokra a 
szeretteikre is, akik már nem tölthetik velük ezt 
a szép ünnepet. A vendégek távozása után a tűz 
elalszik, és mindenki mély álomba merül. 

Szeretetteljes, békés és nagyon boldog 
karácsonyt kívánok mindenkinek! 

Tóth Eszter 
7. c 

Karácsony 

A keresztény vallás Jézus születését ün-
nepli karácsonykor. 
A karácsony előtti négy hét a várakozás, a ké-
szülődés ideje, ezt nevezzük az advent idősza-
kának. Ennek kezdetén koszorút szoktunk ké-
szíteni, melyre négy gyertyát teszünk. Minden 
vasárnap egyet meggyújtunk. A készülődésbe 
nálunk beletartozik a mézeskalács-sütés is, ettől 
az egész lakást átjárja a karácsony illata. Szokás 
még a mákos és diós bejgli készítése, amit mi a 
nagymamámmal együtt készítünk.  
Magyarországon hagyomány a karácsonyfa dí-
szítése, melynek alkalmával egy fenyőfát díszes 
gömbökkel, csillogó füzérekkel, esetleg mézes-
kaláccsal és habcsókkarikákkal varázsolnak még 
csodálatosabbá. December 24-én van szenteste. 
Ilyenkor ünnepi vacsorával készülünk, az asztalt 
szépen megterítjük és gyertyákkal tesszük han-
gulatosabbá. Ekkor már mindenki arra gondol, 
hogy az ő ajándéka tetszik-e majd annak, aki 
kapja. Karácsony másnapján mindig megláto-
gatjuk a szeretteinket: a nagyszüleimet és ke-
resztanyámékat. Jólesik a karácsonyfa fényénél 
elbeszélgetni egymással. 

Az ilyen összejövetelek alkalmával lehet 
igazán megérteni, hogy miért is nevezik a kará-
csonyt a szeretet ünnepének.  

Juhász Zsófia 
7. c 
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Karácsony 

Karácsony az év legszebb ünnepe. Nem 
csupán az ünnep, hanem az azt megelőző ké-
szülődés is a szeretet jegyében telik. 

Az ünnepre feldíszítjük a környezetün-
ket, a lelkünket pedig megtöltjük szeretettel. 
Most különös tekintettel igyekszünk figyelmet 
fordítani szeretteinkre. A mások számára nyúj-
tott jó cselekedeteink elégedettséggel töltenek el 
bennünket, mely a szeretet ünnepén egy nyu-
godt, meghitt, családias légkörben teljesül ki.  
Karácsonykor a tágabb értelemben vett család 
gyűlik össze az ünnepi asztalnál. Az ünnep nem 
az ajándékozásról, hanem a szeretetről, az egy-
más iránti figyelemről és gondoskodásról szól. 
Persze egy kis meglepetésnek mindenki örül. 
Bent a meleg szobában, a sok finomsággal meg-
terített asztal körül ül az egész család, beszél-
getnek, jókat nevetnek, míg odakint mindent 
beborít a hideg, fehér hó.  

De addig is, míg idáig eljutunk, elővesz-
szük a karácsonyi bevásárló listánkat és minden 
napunkat nagy odafigyeléssel megtervezünk, 
hogy a visszaszámlálásban minden nap valamit 
kihúzhassunk az ajándéklistánkról, illetve a be-
vásárló listánkról. Remélhetőleg a lázas készü-
lődésben semmiről sem feledkezünk meg, de 
legfőképpen nem a szeretetről! 

Kiss Patrícia 
7. c 

 

Karácsony 

Hogy én mindig mennyire várom a ka-
rácsonyt! Megannyi szép ajándékot kapok. Ka-
rácsonykor nálunk mindig jó a hangulat.  

Anyukám már reggel nekifog az ünnepi 
vacsorának. Általában csirkét és pulykát készít 
krumplipürével. 
Este, miután már az óra mutatója a kilencest 
elhaladja, elkezdjük a fát feldíszíteni. Mindig 
olyan fát veszünk, ami karcolja a mennyezetet.  
Emlékszem, 6 évesen meg szerettem volna fi-
gyelni a Jézuskát: nem jártam sikerrel, mert el-
aludtam.  
Mióta nagyobb vagyok, általában karácsonyra 
pénzt kapok, régebben kisautó volt az ajándék. 
Miután kibontom az ajándékom, szomorúan 
felnézek a pompásan feldíszített fára, s már 
előre sajnálom, hogy pár nap, és vége a kará-
csonynak. 
 Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok 
mindenkinek! 

Primász Bálint 
7. b 

A karácsony 

A karácsony számomra a legkedvesebb 
ünnep a világon. Mindig szeretettel gondolok 
rá. Sok szép emlékem van erről az ünnepről. 

Mikor elkezdődik az ünnep, természete-
sen mindenki egy kicsit dilis. Hiszen a családfők 
mindig szeretnék tökéletessé tenni szeretteik 
számára ezt az ünnepet. Ez sok vásárlással és 
előkészületekkel jár. 

Szerintem a karácsony nem az ajándé-
kokról szól, persze az is fontos. A lényeg, hogy 
szeretet legyen minden ember szívében! 

Lakatos Letícia 
7. b 
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A karácsony 

Általában, ha valakinél szóba hozzuk a 
karácsonyt, rögtön a szeretet és a családi együtt-
lét jut eszébe. Pedig nem volt egy kellemes alka-
lom Krisztus születése, merthogy igazából erről 
szól ez az egész ünnep. 

A hideg, téli Betlehemben senki sem fo-
gadta be éjszakára Máriát és Józsefet. Ezért egy 
jászolban kellett megszületnie Jézusnak. Heró-
des fülébe jutott, hogy Megváltó születik. Na-
gyon féltette hatalmát, attól tartott, hogy trónra 
tör az emberek földi megmentője, ezért kivé-
geztette az összes fiú csecsemőt a faluban. Eze-
ket a csecsemőket hívják aprószenteknek. A 
szent családnak tehát menekülnie kellett a bar-
langistállóból...  
A karácsony bűnbocsánati időszak, amikor az 
ember megbánja bűneit, hogy üdvösséget nyer-
jen. Valószínűleg minden emberrel történt már 
olyan, hogy elkövetett egy bűnt és mikor azt 
megbocsátották neki, úgy érezte, mintha egy kő 
esett volna le a szívéről. Nos, ilyen alapon tény-
leg a szeretet ünnepe a karácsony, mivel Isten 
mindenkit feltétel nélkül szeret, s megbocsájt.  
 Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
kívánok mindenkinek! 

Vincze Soma  
7. b 

 

A karácsony 

A karácsony a legszebb ünnep: ilyenkor 
legtöbbször esik a hó, és az emberek megaján-
dékozzák egymást.  

Karácsonykor mindenki előre megveszi 
az ajándékokat, s elrejti azokat, hogy a kíváncsi 
gyerekek meg ne találják.  
December 24-én nagy a sürgés-forgás, hiszen 
sok előkészületet igényel az este: beállítják a 
fenyőfát, rárakják a díszeket és a szaloncukrot, 
készül a finom ünnepi vacsora, de mindezt igen 
nagy szeretettel és örömmel teszik. A lakást a 
sülő mézeskalács és bejgli illata lengi be. 
Szenteste a legtöbb családban összegyűlnek a 
rokonok, hogy együtt ünnepeljenek. 
Az ünnepi estén a szépen megterített asztalra 
kerül a sült pulyka a többi finomsággal együtt, s 
elkezdődik az ünnepi lakoma. 
A bőséges vacsora után előkerülnek a várva várt 
ajándékok is. Az ajándékozást követően a meg-
hitt beszélgetésé a főszerep. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok 
mindenkinek! 

Gondos Martin 
7. b 

 

Karácsony 

Nekem minden eddigi karácsonyom 
szép volt, igaz nem mindig azt kaptam, amit 
kértem, de örültem, hogy a szüleimmel és a 
testvéreimmel együtt tölthetem az ünnepeket. 

Nekem az eddigi legszebb karácsonyom 
2011-ben volt. Nem, nem az ajándékokra em-
lékszem vissza, hanem a hangulatra: az egész 
családom ott volt, s akkor, ott, úgy átjárta a 
lelkemet valami leírhatatlan élmény… 
A karácsony lényegét sokszor elfelejtik az em-
berek, nem tudnak igazán örülni a karácsony-
nak, mert a lázas készülődésben elfelejtődik a 
legfontosabb: ez az ünnep a szeretetről, az 
együttérzésről és a megértésről szól. 
Szokás az ajándékozás is. A kisgyerekeknek 
persze csak az ajándék számít, de ahogy egyre 
nagyobb leszek, rájövök, nemcsak erről szól ez 
az ünnep. Persze, mindenki szeret kapni, de 
adni is olyan felemelő. A mondás is azt tartja: 
„Jobb adni, mint kapni.”  
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 Ha tehetném, szeretettel, együttérzéssel, 
megértéssel csordultig megtelt szívet adnék 
minden embernek, aki csak a Földön él!  
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok! 

Szilágyi László 
7. b 

Karácsony 

A karácsony a szeretet ünnepe. Nálunk 
december 24-én este összegyűlik a család, hogy 
együtt ünnepeljünk. 

Napközben persze nagy a sürgés-forgás 
a házban. Anyu reggeltől estig a konyhában 
finom ételeket főz, készül az estére. Apa kifa-
ragja a karácsonyfa alját, hogy bele tudjuk illesz-
teni a tartóba. Ezután a testvérem és én díszít-
jük fel a fát. Amikor teljes díszében pompázik a 
karácsonyfa, kimehetek a barátaimmal szánkóz-
ni, hóembert, iglut építeni és hócsatázni. 
Este, mikor megjönnek mamámék, elmegyünk 
templomba a misére. Ezután hazamegyünk és 
megesszük a finom vacsorát, majd karácsonyi 
dalokat énekelünk. Átvonulunk a nappaliba és 
kibontjuk a sok ajándékot, ami a gyönyörű ka-
rácsonyfa alatt hever. Az ajándékozást meghitt 
családi beszélgetés követi, majd amikor 
mamámék hazamennek, mi is elmegyünk alud-
ni. 
Másnap reggeli után egyből megyünk 
mamámékhoz. A házuk közelében van egy nagy 
domb, ott szoktunk a testvéremmel nagyokat 
szánkózni, ebédig. Ebéd után mamáméktól is 
megkapjuk az ajándékokat, majd a férfiak: pa-
pám, apukám és én elmegyünk kártyázni egy 
másik szobába. Szaladnak az órák, amikor kel-
lemesen telik az idő, így hát sötétben indulunk 
haza. 

Számomra a karácsony a szeretet ünne-
pét jelenti, s az a legfontosabb, hogy együtt 
legyen a család! 

Szűcs Dávid 
7. a 

 

A karácsony 

Nekem a karácsony a legszebb ünnep. 
Nálunk a karácsony a család ünnepe. 

December 24-én anya süt-főz. Estefelé 
feldíszítjük a karácsonyfát és a folyosót. Azután 
az egész család segít a terítésben, hogy tudjunk 
vacsorázni. A vacsora után mindenkinek szét-
osztjuk az ajándékokat, amiket nagy örömmel 
bontogatunk. 
Az ajándékozás után még egy kicsit nézzük a 
tévét, általában el is alszunk a tévézés közben. 
Karácsony első napján, 25-én fogadjuk a roko-
nokat, de van, akit mi látogatunk meg. 
Karácsony másnapján, 26-án pihenünk. 

Mindenkinek legyen boldog és örömben 
gazdag, szép karácsonya! 

Balázs Kitti 
7. a 

 

A karácsony 

A karácsony az én kedvenc ünnepem. 
Nem a sok ajándék miatt szeretem, hanem a 
kellemes érzés miatt, ami akkor tölt el, amikor a 
fát díszítjük. Ezt úgy szoktuk, hogy közben 
karácsonyi zenéket hallgatunk, és az a legcsodá-
latosabb, mikor odakint közben szállingózik a 
hó.  

Szentestére anyukám süteményt süt és 
halsalátát készít. Vacsora után elküldjük a kará-
csonyi jókívánság üzeneteinket, majd megbe-
széljük a közeli hozzátartozóinkkal, hogy mikor 
és kinél üljünk össze az ünnepekben beszélget-
ni, vacsorázni és átadni az ajándékokat. Ez múlt 
évben mamáéknál történt. Természetesen meg-
látogatjuk a távolabbi rokonokat is.  
Mi a tesómmal együtt szoktunk ajándékot venni 
a szüleinknek. Múlt karácsonyra anyának köny-
vet és lemezt, apának szintén könyvet vettünk. 
Ezeket szép, színes csomagolópapírral bevon-
tuk, és titokban a fa alá rejtettük.  
Mindig elmegyünk az éjféli szentmisére a temp-
lomba.  
Másnap, december 25-én együtt megreggeli-
zünk, majd nézzük a karácsonyi filmeket a té-
vében. Tavaly kiraktunk egy 2000 darabos kira-
kót, ami egy nyolcvanas évekbeli tájat ábrázol. 
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A kép közepén egy nagy korcsolyapálya van, 
ami fölött egy híd ível át. A téren egy hatalmas 
nagy karácsonyfa áll, s a házak előtt több ki-
sebb. Sok pocakos hóember díszíti a képet, s 
kivilágított házak. A dombon őzek rohannak az 
erdő felé. Az égen nyolc rénszarvas húzza a 
Mikulás szánját, aki szebbnél szebb ajándékokat 
dobál le az embereknek.  
Ugorjunk vissza az időben egy hetet, amikor a 
mézeskalácsokat készítettük. Mikulás, kará-
csonyfa, csillag, angyalka, hold formájú mintá-
kat szúrtunk ki a tésztából, majd sütés után 
tojáshabbal írtuk rá szeretett ismerőseink nevét: 
Barni, Keresztanyu, Anya stb. A legszebbeket 
kiválasztottuk, s kiraktuk az ablakba. Nagyon 
szeretem a tojáshabot, ez a magyarázata annak, 
miért veszek részt olyan szívesen a mézeskalács 
készítésében. 
 Boldog karácsonyt mindenkinek! 

Tóth Máté 
7. a 

 

Karácsonyi gondolatok 

Nekem a karácsony ünneplés, amikor a 
család megajándékozza egymást. December 25-
én a meghitt beszélgetéssel tarkított családi va-
csora jobb, mint azon izgulni, kitől mit is ka-
pok. 
Családi fényképek készülnek, amelyen mindenki 
boldog. 

Karácsonykor a konyhában nagy a sür-
gés-forgás: gyömbér, szegfűszeg, fahéj illata 
terjeng a lakásban, ugyanis anyával mézeskalá-
csokat készítünk. 
Közösen díszítjük fel a házat, s a szüleimmel és 
a tesómmal együtt várjuk a Jézuskát, akinek már 
hetekkel korábban levelet írunk, milyen ajándé-
kokat is szeretnénk tőle. 
Amikor fehér a karácsony, a barátaimmal ját-
szunk az udvaron: hóembert építünk, szánkó-
zunk. 

A fenyőfa alatt délelőtt még nincs semmi, csak a 
szikrázó égősor fénye tükröződik a parkettán, 
de amikor este hazaérünk a sétából vagy a misé-
ről, rengeteg szép, díszes dobozt rejt a kará-
csonyfa alja. Járt a Jézuska… 

Nekem ez a karácsony.  

Kiss Borbála 
5. a 

A karácsony 

Nekem a karácsony egy meghitt ünnep. 
A család összegyűlik és mindenki kinyitja az 
ajándékait, majd leülünk a családi asztalhoz, ami 
már megterítve vár ránk.  

Nagyon szeretem a karácsonyt, mert 
együtt a család, meghitten és békésen. Persze az 
előkészület sem unalmas, mert együtt pakolunk, 
együtt főzünk és sütünk.  
Karácsony napján felkelünk és feldíszítjük a fát, 
majd előkészülünk az ünnepi vacsorára. Ezután 
elmegyünk a templomba és megnézzük a betle-
hemezést. Mire hazaérünk, ott a sok ajándék, és 
lassan-lassan megérkezik a család is.  
Karácsonykor a szívemet boldogság, öröm, 
szeretet és izgalom tölti el. Nagyon sajnálom 
azokat a felnőtteket, gyerekeket, akik nem tölt-
hetik e csodás meghitt ünnepet otthon, szerető 
családjuk körében, mert ilyen nincs nekik. 
 Boldog karácsonyt mindenkinek! 

Csomós Anna Judit 
5. a 
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NÉMET OLDAL 

- gyűjtötte: Ludányi Anna 5. a – 

 

1. In jeder Linie ist ein Wort 
verborgen. Schreibe alle 
Wörter, die du findest, mit 
dem Artikel auf! Du kannst 
einen verstecken Satz 
entdecken. 

N S C H U H E I 
K O B A R T L A 
U S K N U S S O 
S T I E F E L M 
M I N B R A V U 
N R U T E S E R 
G E S C H E N K 
H A S A C K U S 

1.___________________________________ 

2.___________________________________ 

3.___________________________________ 

4.___________________________________ 

5.___________________________________ 

6.___________________________________ 

7.___________________________________ 

8.___________________________________ 

Lösung:_____    _____    _____    ____   ___! 

 
 

NÉMET OLDAL 

Frohe Weihnachten! 

„Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 
wie treu sind Blätter! 
Du grünst nicht nur sommerzeit, 
nein, nein, auch im Winter, 
wenn es schneit,  
oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, 
wie treu sind deine Blätter!” 

Zu Weihnachten schmücken wir den 
Weihnachtsbaum und zünden die Kerzen an, 
wir singen Weihnachtslieder. Wir bekommen 
und geben Geschenke. Der Weihnachtsbaum 
steht in den Wohnungen. 
Im Norden bringt die Geschenke der 
Weihnachtsmann mit weißem Bart und rotem 
Kapuzenmantel, in einem Sack auf dem 
Rücken. 
In Süddeutschland bringt das Christkind mit 
seinen Engeln die Geschenke. 

 

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, 
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, 
Dann steht das Christkind vor der Tür! 
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Madáretetés 

Mi jut eszedbe a madarakról? 
A csiripelésük? A repkedé-
sük? Vagy az etetésük? 
Maradjunk is az etetésnél! A 
2012. év madara az egeré-
szölyv, őt nem kell etetni, 
hiszen ragadozó, és magának 
szerzi a táplálékot. De nézzük 
a kisebb madarakat! Őket 
madáretetőben etetik az em-
berek. Olajos magvakat, sza-
lonnát, almát, állati zsiradé-
kot, diót esznek. De csak 

azokat etetik a téli időszakban, amelyek Ma-
gyarországon telelnek, pl. a veréb és a cinke. 
Ügyelj arra, hogy ne adj nekik kenyeret, mert 
attól felpuffadnak, és könnyen vesztüket 
okozhatja. 
Ti szoktátok etetni őket? Én rendszeresen. 
Szerintem ez jó dolog. Ők nem éheznek, mi 
pedig élvezzük, hogy nézhetjük őket. 
Mikor nézem őket, boldog vagyok és meg-
nyugszom. Csodás érzés! 

Sönperger Nóra Anna 
6. a 

 

 

 
 

A Városi ÖKO-verseny pályamunkái 

Föld panaszai I. 

- írta Szalay Emma 5. a – 

(Helyszín: a bíróság tárgyalóterme) 

- Bíró: Kérem a felperest, ismertesse 

vádpontjait! 

- Föld: Tisztelt Bíróság! Panasszal élek 

az emberiség miatt. Több milliárd éve 

élek nyugalomban. Túléltem nagyon 

sok természeti katasztrófát, földren-

gést, vulkánkitörést, meteor becsapó-

dást. Meg se kottyant. De mióta az 

ember megjelent a Földön, azóta egyre 

rosszabbul érzem magam. 

- Bíró: Kérem, mondja el, miben nyil-

vánul meg ez! 

- Föld: Több ezer éve az ember elkezdte 

kivágni a fákat és eltüzelte. Ezzel nem 

csak a levegőt szennyezte be, hanem 

az erdők helyén a talaj is elpusztult, 

lemosódott. 

- Bíró: Kíván ehhez hozzászólni a véde-

lem? 

- Ügyvéd: Igen, bírónő. Ügyfelem, az 

ember azzal védekezik, hogy kellett a 

fa fűtésre. 

- Föld: Nem hallottak még a megújuló 

energiaforrásokról? Léteznek napkol-

lektorok, szélturbinák, vízerőművek is. 
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- Ügyvéd: Igen, igaza van. Ügyfelem 

átgondolja ezeket. 

- Bíró: Kíván még mondani valamit? 

- Föld: Igen. Az emberek szeméttel 

szennyezik a vizeket és a talajt. Nem 

hallottak még a szelektív hulladék-

gyűjtésről és az újrahasznosításról? 

- Ügyvéd: De igen, ügyfelem ígéri, 

hogy megpróbál hatni a többi emberre 

is. 

- Föld: Ügyvéd úr, ha még azt is meg-

ígérnék, hogy vegyszerekkel sem 

szennyezik a testem, akkor peren kívül 

megegyezhetünk. 

- Ügyvéd: Ügyfelem ígéretet tett, hogy 

vigyáz Önre. Hiszen, ha Ön elpusztul, 

Ügyfelem is így végzi. 

- Bíró: Örömmel hallom, hogy a felek 

megegyeztek. A tárgyalást berekesz-

tem. 

 

 

 

 

A Föld panaszai II. 

- írta: Veréb Zsófia 6. c - 

Hahó, emberek! Segítség! Vagy még inkább: 

SEGÍTSÉG!!! 

Senki sem hall? Pedig már több mint 7 milli-

árdan vagytok! A létszámotok önmagában 

nem lenne gond (az én adottságaimat dicséri), 

de ahogy viselkedtek… 

Mire gondolok? Például szemeteltek. Sokan – 

sokat. Nem csak a háztartási hulladékról be-

szélek, de az ipariról is, a rengeteg mérgező 

anyagról, amit magatok után hagytok. De 

ugyanígy szennyeztek a fénnyel és a hanggal 

is. 

Mondjam tovább? Évszázadok alatt felélitek a 

természeti kincseket, amit a természet évmil-

liók alatt készített. Kiirtjátok az esőerdőket, az 

erdei vadakat, növényeket. Lehalásszátok az 

óceánokat, tengereket, lassan már semmi sem 

lesz biztonságban tőletek. 

Van itt valami, amire felhívom a figyelmete-

ket. Én már évmilliókkal azelőtt a pályámon 

jártam, amikor ti még tervben sem voltatok. 

Ha így folytatjátok, akkor azt is elmondhatom 

majd, hogy évmilliókkal túléltelek titeket!  

Nekem még sok-sok millió évem van addig, 

amíg a Nap haláltusájában meg nem semmi-

sít. Ebbe az időbe még az is belefér, hogy egy 

másik, értelmes faj fejlődjön ki utánatok. 

Mert úgy látom, ti nem a túlélésre törekedtek. 

Homo Sapiens. Értelmes ember. Ugye, az? 
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ANGOL OLDAL 

Christmas Word Search 

 

C C A R D A J N Y S K O T E
Q O I X T S A N E C B C T A
O N O N S M L L I R E A F N
R S A K W T C E E O L R P O
E S N O I I O N I O L O R R
I R N O C E A C C G S L E T
N S U I W C S O K E H F S H
D F B D Y F H A Q I W L E P
E T R D O C L H N J N I N O
E T N O T L D A O D T G T L
R A Q O S G P R K L M R T E
C V H I W T E H F E L I E S
V D E C O R A T I O N Y L E
D E C E M B E R Y S T A R K

Find These Words: 
bells, candy cane, card, carol, cookes and 
milk, December, decoration, frost, holly, hot 
chocolate, icicle, north pole, present, reindeer, 
Rudolph, Santa, Scoorage, sleigh, snowflake, 
snowman, star, stocking, tree 

This Christmas I want: 
_____________________________________
_____________________________________ 

 

Hajdu Bianka (5. a) gyűjtése 

KARÁCSONYI GONDOLATOK 

A karácsony az emberek és a világ 
legismertebb ünnepe. 

A karácsonyt az adventi készülődés 
előzi meg. Adventkor szokás a gyertyagyúj-
tás. Négy gyertyát kell meggyújtani az egy-
mást követő négy vasárnapon: három lilát és 
egy rózsaszínt. Advent után következik a ka-
rácsonyi időszak. A legismertebb karácsonyi 
szokás a fenyőfaállítás és díszítés. A kará-
csony a keresztény vallás szerint Jézus Krisz-
tus születését jelenti. Karácsonykor összegyű-
lik a család és együtt ünnepelnek. Ez az ünnep 
a szeretet, együttlét és a család ünnepe. A 
készülődéshez hozzátartozik a karácsonyi 
vacsora is. Ilyenkor halászlét, bejglit, mákos 
gubát és más ételeket fogyasztunk. Karácso-
nyi szokás még az ajándékozás is. Ilyenkor a 
szeretteink megajándékoznak minket, és mi is 
őket. Karácsonykor sok ember vesz részt a 
szentmiséken. 

Nekem ilyenkor a szívem és a lelkem 
megnyugszik, felüdül. Ekkor sokat szoktam 
pihenni is. 
Kívánok mindenkinek kellemes, boldog, sze-
retetteljes karácsonyt! 

Korcsog Bence 
7. c 
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