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FOLYOSÓ – CORIDORUL 

 

Karácsonyra készülődve… 

 

Hóban ébred már az Ünnep, végigsétál a falun, a sétányokon, keresi a 

gyermeknevetést, a zsivajt. Betekint az osztálytermekbe, örül a kicsik lelkesedésnek és a 

boldog nevetésnek.  

Bólogatva, helyeselve nézi a füzeteket, ellenőrzi a helyesírást, megsimogatja 

észrevétlenül a buksikat és mosolyogva jutalmazza az okos válaszokat. Megnézi az udvart, 

betakarja hóval a focipályát, aztán átsétál a nagyobbakhoz, ahol kicsit elfanyarodik, mikor a 

füzeteket nézegeti, nem is beszélve az ellenőrzőkönyvekről. 

De nem lenne ünnep az Ünnep, ha ezen búslakodna, ezért mosolyogva továbbsétál. 

Végigjárja a folyosókat és örömmel olvassa a karácsonyi verseket, idézeteket, hallgatja az 

osztályokból kiszűrődő hangokat, karácsonyi énekeket. Végignézi a hangulatosan berendezett 

osztályokat és örül, hogy másként is lehet iskolába járni, gazdagodva szellemileg, lelkileg. 

Örül az iskolanapnak, nézi a kis tehetségeket, akik híres festőművészekhez hasonlóan 

színezgetnek. Tetszik a berendezett hagyományos karácsonyi szoba és a sarokba telepedve, 

mindjárt ír is egy képeslapot a többi ünnepnek, hogy jöjjenek ide gyakrabban. 

Tetszenek neki a karácsonyi vásárra készített dísztárgyak és zsebeiben kotorászik, 

hogy vásároljon párat belőlük. Kedvencei az angyalkák és a Mikulások, de tetszenek a 

gyertyatartók, kis fenyők, ablakdíszek, vagyis majdnem minden. A tanáriba felsétálva, 

kóstolgat kicsit a finomságokból, aztán hirtelen tovalebben, megnyugodva, hogy itt már 

minden készen áll az igazi ünnepre. 

Még annyit hátrahagy a lépcsőn 

visszanézve, hogy több mosolyt és kevesebb 

panaszt engedjenek be az ajtón, majd kilépve a 

kapun megáldja az iskolát, hogy a jóság, a 

szeretet és a békesség ne hagyják el az itt 

tanulókat és az itt dolgozókat. 

 

 

 

 

Szabó Margit, igazgatónő 
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Wass Albert: Karácsonyi versek II. 

 

       
Elindul újra a mese!  

  Fényt porzik gyémánt szekere!  

  Minden csillag egy kereke!  

  Ezeregy angyal száll vele!  

  Jön, emberek, jön, jön az égből  

  Isten szekerén a mese!  

 

  Karácsony készűl, emberek!  

  Szépek és tiszták legyetek!  

  Súroljátok föl lelketek,  

  csillogtassátok kedvetek,  

  legyetek ujra gyermekek  

  hogy emberek lehessetek!  

 

  Vigyázzatok! Ez a mese  

  már nem is egészen mese.  

  Belőle az Isten szeme  

  tekint a földre lefele.  

  Vigyázzatok hát emberek,  

  Titeket keres a szeme!  

 

  Olyan jó néha angyalt lesni  

  s angyalt lesve a csillagok közt  

  Isten szekerét megkeresni.  

  Ünneplőben elébe menni,  

  mesék tavában megferedni  

  s mesék tavában mélyen, mélyen  

  ezt a világot elfeledni.  

 

  Mert rút a világ, fekete.  

  Vak gyűlölettől fekete.  

  Vak, mint az emberek szeme:  

  az égig sem látnak vele.  

  Pedig az égből lefele  

  porzik már Isten szekere!  

 

  Minden csillag egy kereke,  

  ezeregy angyal száll vele,  

  az Isten maga száll vele  

  és csillagtükröt nyujt felénk,  

  mesetükröt, a keze.  

 

  Szent tükrébe végre egyszer  

  Pillantsatok tiszta szemmel,  

  tiszta szemmel, Istenszemmel  

  milyen szép is minden ember!  

  Minden ember szépségtenger  

  s mint a tenger csillagszemmel  

  telve vagytok szeretettel...!  

 

  Tagadjátok...? Restellitek...?  

  Elfordulnak fejeitek...?  

  Megvakultak szemeitek...?  

  Szépségteket, jóságtokat  

  nem érzitek, nem hiszitek...?  

  Csillaggyertyák fénye mellett  

  Isten elé nem viszitek...?  

 

  Akkor bizony rútak vagytok,  

  szégenyek és vakok vagytok,  

  ha szépek lenni nem akartok.  

  De még így is, szegényen is,  

  rútan, vakon, mégis, mégis  

  Isten gyermekei vagytok!  

 

  Rátok süti fényes szemét,  

  elindítja fényszekerét,  

  jó emberek játékszerét.  

  Milyen kár, hogy áldó kezét  

  nem érzitek, nem nézitek  

  s nem hiszitek már a mesét.  

 

  A rút világnak gondja van,  

  minden embernek gondja van,  

  a sok angyalnak mind gondja van  

  s az Istennek is gondja van,  

  mert mindenekre gondja van.  

  S így múlik el a szép s a jó  

  az ember mellől, nyomtalan.  
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14 karácsonyi szimbólum – Tudjuk, hogy mit jelentenek? 

 

Minden évben gyermeki várakozással és örömmel díszítjük a fát. Gömbökkel, 

csillagokkal, girlanddal és sok más egyébbel. Vajon tudjuk, hogy melyik dísznek mi a 

jelentősége? 

Fenyőfa: az örök életet és az áldozatkészséget szimbolizálja. A zöld szín és az, hogy 

örökzöld fáról van szó, az új élet, az örök élet reményét szimbolizálja. A karácsonyfa Jézus 

születésével, az életnapot mintázza. Az ágak spirális elrendezése az életspirált jelenti, ezért 

úgy válasszuk ki, hogy az ágai arányosak legyenek, kiugrások, kihagyások nélkül. Csúcsa is 

lehetőleg élettel teljes legyen. Mivel a halott élet-spirálnak, a kivágott fának nincs ereje, jobb, 

ha cserepes, élő fát választunk, amit az ünnepkör után kiültetünk. 

Angyalkák: Kék, piros, fehér és lila ruhában, négy vasárnapon át egymást követve 

érkeznek meg a Földre advent angyalai. Az ő hangjukra figyelmeztetnek az angyalkák. Akik 

megpillantották a várakozás hetének angyalait, meghallották az általuk hozott üzenetet, azok 

felkészültek a belső karácsonyra. 

Csúcsdísz: többnyire csillag formájú, a jó hír hordozója. Ez az a 

csillag, ami hírül hozta a keleti bölcseknek, hogy hol születik meg a 

Megváltó. 

Gyertya: a fény szimbóluma. A keresztény szimbolikában 

Krisztus jelképe. A gyertya megsemmisül, miközben fényt ad, ahogy a 

Megváltónak is meg kellett halnia. A viasz, a kanóc és a láng a 

Szentháromság szimbóluma. A hármasság más formában is megjelenik, 

mint test-lélek-szellem. A gyertya fénye nem nyomhatja el a szellem fényét. Az égősor 

jelentése ugyanez. 

Gömb: a teljesség. A bolygók, égitestek és a csillagok, amik az univerzum 

végtelenségét, törvényeit jelképezik. A bolygók erői hatnak életünkre, meghatározva, de nem 

determinálva azt. A gömbök színeinek megfejtéséhez a színek jelentéseit vizsgálhatjuk. Olyan 

színű gömböt válasszunk, amely szín egységben van törekvéseinkkel. A gömbök 

törékenysége az élet változásaira, mulandóságára figyelmeztet. 

Színek 

Arany: a Nap mint férfi princípium, továbbá a gazdagság színe. 

Ezüst: a Hold mint női princípium, továbbá az odaadó, tápláló anya színe. 

Piros: a termékenység, az élet és halál, továbbá a bűn színe. 

Fehér: a tisztaság, az ártatlanság színe. 

Zöld: a remény, az élet színe. 

Angyalhaj:  a titok, a megfoghatatlan szimbóluma. Az angyalhaj finomsága és 

fátyolszerű átlátszósága azt a misztikus hangulatot erősíti, ami karácsony misztériumát 

körbelengi. Azt jelképezi, hogy nem láthatunk, nem érthetünk meg mindent. Ehhez alázat és 

hit szükségeltetik. A jászol szalmájának – a kis Jézus derékaljának – analógiája. Sokan ezért 

angyalhaj helyett szalmát hintenek a fára. 
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Girlandok: különböző színű girlandok fonják be az életfát, akár a kígyó. Ők 

emlékeztetnek bennünket az „eredendő bűnre”. 

Szaloncukor: az édes íz az égiek ajándéka. A finomság emeli az ünnep hangulatát. Ez 

a modern kori szokás nem tartozik szorosan a hagyományos szimbólumokhoz, mégis 

elengedhetetlen része lett a karácsonyfa-díszítésnek. 

Dió és alma: a „Tudás fája”, az „Életfa”.  Az eredendő bűnre a tudás megszerzésére 

emlékeztet bennünket a fára kötött alma. Bibliai szimbólum szerint az a tudás, amit Isten 

eltiltott: bűn. „Semmit ne tegyél, amit Isten nem áldott meg!”  A dió is bölcsesség-jelkép. Az 

emberi agyhoz hasonlatos mintázatú, a picike dió magjában ott rejtőzik a hatalmas fa 

lehetősége, de ennek a fának emberöltő – vagy még annál is hosszabb idő – kell, hogy bőven 

termőre forduljon. A dió a jövendő nemzedékbe vetett hitet is jelképezi. Az aranyalma és az 

aranydió a fénylő bölcsességet hozza el hozzánk. 

Apró figurák, mézeskalács díszek: kicsiny játékszerek különböző anyagokból a 

gyermekkor csodáját, az önfeledt örömet, játékosságot tanítják nekünk. Figyelmeztetnek az 

ajándékozás, az örömszerzés a másokra való odafigyelés fontosságára, úgy, hogy közben mi 

is örülhetünk. 

Csillagszóró: a betlehemi csillag kicsinyített utánzata. Az a fényes csillag, ami 

megmutatta a Megváltó születési helyét, olyan szimbólum, ami a reményt és a jó hírt testesíti 

meg. A csillagszóró pici csillagai ezt a reményt és derűt elevenítik fel. 

Csengettyű: A kis harangocska jelzi, hogy „megérkezett az angyal”. Hangja hozza 

meg a karácsony hangulatát sok családnál. A pogány kultúrákban démonűző hatást 

tulajdonítottak a hangjának. A csengettyű hangja rezgésbe hozza a levegőt, ezzel jó energiákat 

teremt. A megtisztítás rituáléjában játszik szerepet, akárcsak a tűz elemű jelképek, mint a 

gyertya és a csillagszóró. 
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Adventet ülünk, Karácsonyt várunk 

 

Minden évben kicsit más az Advent… kicsit mindig másnak érezzük. Pedig a világba 

mindig ugyanazt a kisded Jézust várjuk, ugyanazt az egyszerű lelkületet, ugyanazt a 

szeretettel teli szívet. 

A szentivánlaborfalvi óvodában és iskolában mi is kicsit másképp várjuk a 

Karácsonyt. Az idei év forgatagában, zűrzavaros valóságában gyarapodni szeretnénk az 

Adventben, ezért irodalmi adventi kalendáriummal szépítjük mindennapjainkat. Ebbe a 

kalendáriumba az óvodás és kisiskolás korosztálynak megfelelő verses mesék, történetek 

kerültek. Az összeválogatásban figyelemmel kísérhetjük a tél beköszöntét, az állatok 

viselkedését, a karácsonyi hangulat közeledtét, a különös ajándékok történetét. 

24 nap – 24 csodálatos 

történet. Minden napra egy 

csepp a szépirodalomból. 

Íme néhány a 

válogatásból: 

Varga Katalin: Kesztyű 

Bartók Julianna: A hiú 

hóember 

Gazdag Erzsi: A cinke és a 

szél 

Télapó kesztyűje 

Tóth Anna: A titokzatos 

hóember 

Egérke piros szegélyes kék 

kabátkája 

Vidor Miklós: Fenyőfák vándorútja 

Móra Ferenc: A kíváncsi hópelyhek 

 

A kinyomtatott mesék kifüggesztve találhatóak az iskola folyosóján, hogy a szülők is 

beleolvashassanak és betekintést nyerjenek az adventi készülődésbe. 

 A sor természetesen bővül, és hisszük, hogy minden nap kicsit szebb, kicsit másabb 

lesz a lelkünk Karácsonyig. 

Áldott Adventet! 

Deák Zsuzsa, Mikola Éva, Tóth Tünde  

pedagógusok 
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Tradiții și obiceiuri românești de Crăciun 

 
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi. Pe 25, 26 și 27 decembrie sărbătorim 

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Crăciunul fiind cea mai importantă sărbătoare a 

românilor. 

Ignatul (20 decembrie) face intrarea în sărbătorile de iarnă. 

Atunci gospodarii taie porcul pentru a avea bucate proaspete de 

Crăciun. Se zice că porcul care n-a fost tăiat în această zi nu se 

mai îngrașă, căci și-a văzut cuțitul. 

De la Ignat până la Crăciun se umblă cu țurca, capra, brezaia- 

o mască de animal, cu teatrul popular și cu dansuri (căluții, 

călușarii). 

 
Se spune că pentru a ne scăpa de păcate, Dumnezeu a lăsat colindele. Acestea sunt 

cântecele cu care se întâmpină venirea lui Hristos pe pământ.  

Primii care pornesc cu colindatul sunt copiii și tinerii. Creștinii îi răsplătesc cu nuci, mere, 

covrigi, turte și, mai nou, cu bani. 

După miezul nopții și până la ziuă, colindătorii strigă pe la ferestre: 

,, Bună dimineața la Moș Ajun” 

sau 

,, Ne dați ori nu ne dați” 

Mâncarea primită de copii în această noapte se dă vacilor pentru a făta mulți viței. 

Între 24 și 25 decembrie, oamenii fac Masa de Ajun, o masă festivă pentru sufletele 

morților, doar cu alimente de post. Preotul trebuie să binecuvânteze această masă. 

Conform tradiției, Maica Domnului fiind pe cale să 

nască, îi cere adăpost lui Moș Ajun. Acesta, motivând 

că este sărac, o trimite la fratele său mai bogat Moș 

Crăciun. Într-un staul, cu ajutorul nevestei lui Moș 

Crăciun, Maria îl naște pe Iisus. De bucurie, Moș 

Crăciun a împărțit 

daruri copiilor care treceau pe acolo.  

Nelipsit este bradul, frumos împodobit cu câteva zile  

înainte de Crăciun, sub care Moș Crăciun așează darurile pentru copiii cuminți.  

O tradiție importantă e chiar masa de Crăciun.  Toate pregătirile pe care le fac gospodinele 

pentru acestă masă au scopul de a spori belșugul în casă. După un post lung de șase  
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săptămâni, oamenii se pot desfăta cu bucate tradiționale de Crăciun: tobă, lebăr, caltaboși, 

cârnați, sarmale, friptură, salate, colaci, pită, cozonaci și prăjituri. 

În prima și a doua zi de Crăciun, 

colindătorii merg din casă în casă cu steaua 

în mână. Ei se numesc colindători sau crai și 

au pe cap coroane din hârtie colorată. Tot 

acum tinerii pun în scenă ,,Vicleimul” sau 

,,Irozii”. 

 Grupul stelarilor trece pe la porțile 

caselor și întreabă: 

,,Primiți cu steaua? Primiți cu steaua?”. 

Grupul colindătorilor este primit în casă 

sau în curte, iar copiii, tinerii sau maturii încep a cânta:  

,, Steaua sus răsare”, ,, Trei crai de la răsărit”, ,,Sus la poarta Raiului”, ,,La Vitleem colo-n 

jos”etc. 

Când colindătorii pleacă din casă în care au colindat, ei spun: 

,,Noi ieșim, Dumnezeu intră...”  

Se spune că cel care nu le deschide poarta colindătorilor va avea parte de un an neroditor și 

de ghonioane, datorită zgârceniei de care dă dovadă. 

În 25 decembrie, oamenii trimit celor dragi urări și mesaje de Crăciun.  

În Ajunul Crăciunului și de Crăciun, românii au multe obiceiuri și tradiții care sunt 

respectate mai ales în zona rurală. 

 Se crede că în noaptea din 24 spre 25 apa se preface în vin, iar dobitoacele 

vorbesc. 

 În dimineața de Crăciun e bine să ne spălăm cu apă curată de izvor, în care se 

pune o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curați ca argintul, feriți de boli și 

plini de bani. 

 După Crăciun, copiii să nu mai colinde  pentru că fac bube. 

 În multe sate românești bătrânii ung cu usturoi pragurile casei, ale grajdului și 

ale șurii. Apoi merg la animale și la membrii casei și îi ung pe frunte în forma crucii. 

Ei cred că așa vor fi feriți de duhuri rele. 

 În noaptea de Crăciun se lasă o lumânare aprinsă la icoana lui Hristos. Norocul 

va vedea casa și va putea intra. 

 Femeia care face colacii pentru Crăciun, se duce în grădină cu mâinile pline de 

aluat si zice la fiecare pom: 

       ,,Cum sunt mâinile mele pline cu aluat, așa să fie pomii încărcați la anul!” 

 În Ajunul Crăciunului și în zilele următoare oamenii să nu se certe fiindcă tot 

anul următor va fi ceartă. 

 De Crăciun nu se face curățenie și nu se aruncă gunoiul, nu se împrumută 

nimic, ca sa nu se alunge norocul din casă. 

 

 Nu e bine să ai lucruri împrumutate pe durata sărbătorilor de iarnă. În preajma 

Crăciunului se recuperează sau se restituie lucrurile împrumutate. 
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             Bucuria Sărbătorilor de iarnă să ajungă în fiecare casă. În noaptea Sfântă de Crăciun 

lăsați deoparte grijile și supărările. Deschideți-vă inima și primiți un strop din binecuvântarea 

care se revarsă peste lume în această noapte! 

            În așteptarea unor minuni de Crăciun, când visele se împlinesc, să aveti parte de 

sănătate, speranță, iubire și bunătate! 

Sărbători binecuvântate! 

Înv. Penciu Daniela 

 

Christmas Stories I. 

 

Stories made with the help of the Story Cubes - students were working in groups. 

Each group had 5 cubes with different pictures. Students had to make Christmas stories using 

the pictures on the cubes and some Christmas elements, such as Christmas tree, angel, candle, 

candy, presents, Santa Claus, etc. Using these cubes we can meet our student’s creativity, and 

we can also help them to express their ideas and thoughts. 

  On Christmas day 

On a winter day we walked to the Christmas tree, holding each other’s hands. We were 

also listening to music. Everything was full with flowers. We went home, and rang on the 

door because we left our keys at home. My mother opened the door, and we went inside to eat 

gingerbread and drink tea. We were listening to music and telling Christmas stories to each 

other. 

Cubes: walk, key, flower, eat, talk 

Story of the Music Box 

One night, Peti travelled to his friend Zoli, and gave him a music box. They started to party 

and they invited their friends too. After their friends came, the boys locked the door, and the 

Christmas party started. The guests dressed up for different Christmas figures, such as: Santa, 

reindeer, angel, Christmas tree, and everybody brought gifts for the others The party was 

fantastic and very successful but in the end, the boys realized that they lost the keys. 

Cubes: music, key, gift, music, people 

A Christmas- horror story 

One day, a child climbed up on a tree and then he 

fell from that tree, because he saw Santa Claus 

who shot him with an arrow. He told his brother 

that he had seen the Santa Claus, when he was 

struck by a lightning. He was taken to the 

hospital. When Santa Claus saw this, he had  
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remorse, so he brought a lot of presents for the boys. 

Cubes: lightning, go up, tree, present, arrow 

These creative stories were made by students from VIII. 

Christmas stories II. 

 

Christmas day 

Hi! My name is Andi and I would like to present you one of my favorite Christmas 

day. I woke up at 25
th

 December and I was quite excited, I was waiting to see my family and 

also to start decorating our Christmas tree…. 

At 12 a clock everybody was as excited as me. My mother was cooking, while my 

father was decorating our home. After my mother finished cooking and my father put the last 

element, the Christmas star on the tree, our guests also arrived. After having dinner we were 

watching our Christmas tree and talking about the beautiful moments of this year. We went 

together to the church to watch the kids telling their 

Christmas poems then we went home and gave each 

other our presents. Everybody was so happy! 

Christmas for the Poor 

Once upon a time, there was a rich girl, who 

wanted to help those who are in need, to make their 

Christmas night beautiful. She confronted with her father 

in his topic, because her father was heartless, and he 

thought that his daughter’s plans are just a kind of 

extravagance.  

The girl, secretly, started to raise money, and she 

bought some presents for the poor, but one moment, her 

father observed her action and he asked her daughter what she is really doing. The girl, seeing 

her father’s cruelty had chosen to live with her poor friends, rather than to be with her cruel 

father. After a few weeks, the girl’s father realized that he had make a big mistake and he 

asked his daughter to forgive him, and he also promised, that he will change on his ideas. 

The story of the penniless family and the mysterious old man  

Once upon a time there was a boy, whose name was David. He lived in a poor family, 

his mother and father were working all day, but they haven’t got any bread to eat. David 

turned 16 year old but he never got a present for Christmas. He decided, to search for a job, to 

help his family. He found a job in a bakery, working with fire. After work, he got a piece of 

bread to bring home for his family. Going home, he met an old man, who asked him to give a 

little piece of bread for him, because he was very hungry. David gave him some bread. The 

old man thanked him, and promised him that he will also do him a favor. 
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When David went home, he saw under the tree a lot of presents, and thanked to his 

parents. His parents told him that someone should have brought them, they didn’t no. Then he  

realized that the old man should have been the real Santa Claus. David had a very happy 

Christmas together with this family. 

These stories were made by students from VIII.B and VII.B 

 

MESE A VILÁG 

 

A karácsonyi készülődés, az advent, a Mikulás-várás, egyszóval a december 

mindenképpen megérdemli a mesés hónap címet. Mindenki a csodára vár, még ha nem is 

gyerek már, de várja a Mikulást, az angyalokat, a csengetést, az ajándékokat. 

Íme néhány mese a pályázatunkra beküldöttek közül: 

 

1. A kis rénszarvas 

 

 

 Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis rénszarvas. Ezt a rénszarvast úgy hívták, 

hogy Rudolf. Rudolf a Mikulás rénszarvasa volt, mindig ő volt a szán elején. Egyszer, mikor 

Mikulásfalva felett szálltak a szánnal, Rudolf kicsit elmaradt a többi rénszarvastól. Kicsit 

eltévedt a nagy porozóban és ezért leszállt egy háztetőre. A gyerekek mind a ház köré gyűltek, 

hogy bámulhassák a kis rénszarvast. Rudolf annyira megijedt, hogy a kéményen lecsusszant a 

szobába. 

A szobában egy kislány aludt, aki a nagy zajra sem ébredt fel. A lány szülei azonnal 

felrohantak a szobába, hogy megnézzék mi okozhatta azt a nagy zajt. Amint bementek a 

szobába mindketten nagyon meglepődtek és megijedtek. A rénszarvas ott pihent a kandalló 

mellett. Az anyuka, Izabella, nem akarta felébreszteni 

sem a lányukat, sem a rénszarvast. Visszamentek a 

szülők a szobába, de egyikük sem mert aludni. Reggel 

hat-hét óra fele a rénszarvas felmászott a lány lábához 

és ott aludtak mindketten 10 óráig. A lány, Jázmin 

felébredt, de nem vette észre, hogy valaki alszik a 

lábánál. Mikor már Rudolf is felébredt, a lány levágott 

egy nagy hisztit, hogy ő meg akarja tartani a 

rénszarvast. A szülei megengedték, de előre 

megbeszélték ezt. Amíg Izabella főzött, addig Jázmin 

kint játszott Rudolffal a nagy hóban. 
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Rudolf addig futkározott, hogy már a pici lábacskái nem bírták és hamar visszament 

megint aludni. 

Rudolf amíg aludt, Jázmin és az apukája építettek egy kis pajtát a rénszarvas számára. 

Nagyon sok ideig készítették. Rudolf evett egy jó nagyot, majd bement a pajtájába és elaludt. 

Este 9-10 óra fele zajokat hallottak megint. Mindenki felkelt és lassan elindultak a 

kandalló felé. A kandallóból valami háttal mászott ki, nagy, piros kabáttal a hátán. A Mikulás 

volt az. Jázmin odarohant a Mikuláshoz és megölelte, nagyon örvendett neki, de volt egy 

személy, aki még jobban, és ez Rudolf volt. A Mikulás megszidta Rudolfot, hogy miért 

maradt le a többiektől. Szegény Rudolf nagyon megbánta ezt, és megígérte, hogy többet nem 

csinál ilyet. 

A Mikulás befogta Rudolfot a szánba és haza indultak. 

Cocsis Yvette, VII.B 

2. A szegény ember csodája 

 

 

 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis falu. Ebben a faluban nagyon nagy 

volt a szegénység. Az embereknek nem volt ennivalójuk. Karácsony előtt egy nappal 

mindenki ment bevásárolni, és a szegény ember csak nézte őket és álmodozott egy olyan 

életről, mint amilyen az övék. De sajnos ez nem segített a helyzeten. Elment dolgozni, hogy 

ha egyebet nem is, de a gyerekeinek legalább pár szem cukorkát tudjon venni. Végzett a 

munkával és el is ment. Vásárolt minden gyerekének egy szemet. Náluk ez is nagy öröm volt. 

Karácsony napján kiment a szegény ember az erdőre, hogy vigyen haza egy kis fenyőfát. 

Haza is ment vele, elővette a tavalyi szaloncukorkákat, amiket mindig a díszítésre használtak, 

és nem ették meg. Készen is lett a karácsonyfa. Mindenki boldog volt. 

 Lassan eljött az ideje annak, hogy lefeküdjenek éhesen a hideg házban. Egyszer csak 

kopog valaki az ajtón. Kinyitják az ajtót és nagyon meglepődnek. Egy fehér ruhában lévő 

asszony állt az ajtó előtt egy kosárral a kezében, aki sok-sok finomságot és ételt vitt nekik. 

Nagyon nagy öröm és csoda volt ez számukra. A szegény ember és családja örömükben 

kimentek a kis falu központjába, hogy meg tudják osztani 

mindenkivel az örömhírt. Amikor oda értek látták, hogy 

minden szegény ismerősük és barátjuk ott volt, hogy 

eldicsekedjék ők is, milyen nagy csoda történt velük. 

 A központban volt egy óriási karácsonyfa és alatta 

gyönyörű ajándékok. A gyerekek is nagyon örültek nekik. 

Ezután mindig megajándékozták egymást az emberek. 

Így már hagyománnyá vált. 

 

Handra Janka, VII.B 
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3. A szegény család és az öregember 

 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiú, akit Dávidnak hívtak. Dávid egy szegény 

családból származott. Édesanyja, édesapja sokat dolgoztak, de nem jutottak sokra. Nem volt 

egy falat kenyerük se. Dávid betöltötte 16 évét, de nem kapott semmilyen ajándékot és 

elhatározta, hogy elmegy és keres valami pénzt a családnak. 

 Ment, mendegélt, de sehol 

nem talált munkát. Addig ment, míg 

egy pékségben munkát kapott, tüzelő 

volt. Elképzelte magában, hogy a tűz 

egy sárkány és a lapát egy kard. Eltelt 

egy pár hét, mindennap kapott egy 

kenyeret. Eljött a karácsony, bement a 

munkába, de tudta, hogy nem kap 

semmilyen ajándékot. Lejárt a 

munkaidő és elvette a friss, meleg 

kenyeret. Hazafele lefedte a 

kabátjával, mert az is melegen 

tartotta.  

- Milyen jó szaga van, és 

milyen jól melegít. 

Ment tovább, szembement 

vele egy öregember nagy fehér 

szakállal. Az meglátta a kenyeret, és 

így szólt:  

- Adj egy karéj kenyeret, te 

fiú! 

A fiú megsajnálta és végül 

adott egy karéj kenyeret. 

- Köszönöm, ezt még 

meghálálom. 

A gyerek messziről látott 

valami fényt a házuknál. Bement és meglátta a sok ajándékot a fa alatt. 

- Anya, apa köszönöm! 

- Nem mi voltunk azok, akik az ajándékot adták. 

A fiú gondolkodott egy kicsit és rájött, hogy a pékség előtt az az ember olyan volt, 

mint a Mikulás. Ezért olyan jól telt a karácsony, hogy el is felejtette, hogy szegény család 

voltak. 

Miklós Zsolt-Botond, VIII.B 

 



 
Az uzoni Tatrangi Sándor Iskola diáklapja, 2018. december 

 13 

 

4. A karácsonyi csikó 

 

 

Élt a Gyimesekben, a Naskalat hegy alatt egy öregember és egy öregasszony. Azok 

úgy szerettek táncolni, hogy párjuk se volt az egész világon. 

Szentestén Gyurka bá és Anna né a lányaikkal, vejeikkel és unokáikkal várták az 

angyalt.Már hazaértek a templomból és körbeülték a kályhát, úgy várták, hogy megérkezzen 

az angyal. Robi várta a legjobban, a kis unoka. 

Egyszer Gyurka bá azt mondja: 

- Mostanában kellene a lónak kiscsikója szülessen. 

- Igen. 

- Tati, mikor jön az angyal? - kérdezte 

Robika. 

- Nemsokára. 

- Mi ez a hang? 

- Nem hallok semmit. 

- Én sem. 

- Én azért kimegyek és megnézem. 

- Ne menj egyedül, mi is megyünk. 

- Gyertek! 

Kimentek az udvarra és hallgatóztak, 

majd bementek az istállóba és látják, hogy egy 

kicsi csikó fekszik a ló mellett. 

- Megszületett a kis csikó. 

- Ez a legszebb karácsonyi ajándék. 

- Ez nagyon szép! 

- Menjünk be, nézzük meg megjött-e az 

angyal. 

- Tati nézzük meg. - mondta a kis unoka. 

- Én kint maradok a csikóval. 

- Tati gyere be. - erősködött Robika. 

- Jó megyek. 

Bementek és ott állt a karácsonyfa, alatta a sok ajándék. Ez volt a legszebb karácsony 

az egész világon. 

 

Despa Dorka-Zselyke, III.B. 
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5. Az erdei állatok karácsonya 

 

 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt egy nagy erdő, amelyben 

békében éltek az állatok. 

A karácsonyra várva a legmagasabb fenyőfát díszítették fel az erdőben. Karácsony este a 

kismackó kiment a családjával a fenyőfához, hogy megnézzék megjött-e az angyal. 

Elcsodálkoztak, amikor megpillantották a karácsonyi csodát. A fa alatt nagyon sok 

ajándék volt. A csomagokban meg élelem minden állat részére. 

Az erdő lakói egy nagy közös lakomát csaptak és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.  

 

Solymosi Márk-András, II. B   
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Próbák hetei 

 

 

 

 

 

Nálunk, itt az iskolában a színdarabok és 

az ezzel járó próbák teljesen szerves részévé 

váltak az iskola életének, így több sikeres darabot 

is színpadra tudtunk vinni. Az eddigi 

legsikeresebb Az Ábel Amerikában című Tamási 

mű előadása volt, amiben jómagam Ábelként 

léptem színre. Az általunk preferált színdarab, Az Ábel próbái voltak a 

legemlékezetesebbek, történt itt a próbák alatt jobbnál-jobb, viccesebbnél-viccesebb 

dolog, ami igazán összekovácsolta a szereplők társaságát. De amivel Uzon, és a Jókai 

Mór Kultúrotthon keretein kívül is felléptünk A kis gyufaárus kislány volt, amit a 

Rétyen megszervezett adventi ünnepségen is előadhattunk, de itthon is előadásra 

került. Most épp Az angyalok tisztása című Wass Albert meséjéből átdolgozott 

színdarabot adjuk elő. 

Véleményem szerint ezek az események mind a kulturális, mind a szociális 

fejlődésünk segítségére válnak, de emellett rengeteg maradandó emlékkel színesítik 

életünket. 

 

  

 

 

 

Fejér Róbert, VIII.B 
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Program  

 

Helyszín: Kultúrotthon  

9.30 Adventi gyertyaláng – előadják az I – IV. osztályos tanulók 

 Am plecat să colindăm... – előadják a román tagozat I-VII. osztályos tanulói 

 Gyere el a jászolhoz – hagyományos és modern karácsonyi dalok – előadja az iskola 

kórusa  

 Mese a világ  -pályázat díjazása 

 Az angyalok tisztása-Wass Albert meséje nyomán, táncos, zenés színdarab, előadják 

az V-VIII. osztályos tanulók, közreműködik az iskola néptánccsoportja 

11.30 Karácsonyi vásár az iskolaudvaron 

12.00 Kiállítások megtekintése, előadások, műhelymunkák, helyszín a Tatrangi Sándor 

Iskola 

 Népszokásaink – előadás, meghívott előadó dr. Bencze Mihály tanár 

 Hogyan találunk vissza önmagunkhoz-előadás, meghívott előadó Bartha Károly 

ref.lelkész 

 Művészet gyerekszemmel – az V-VIII. osztályos diákok tárlata híres festmények 

reprodukcióiból 

 Karácsonyok régi illata – hagyományos, hajdani szoba berendezése a Szentestére 

 Rosszcsont Zénó jó szeretne lenni című, interaktív előadás – előadó  színművész 

Zorkóczy Zenóbia 

 Varázslatos karácsony – műhelymunkák a Tatrangi Sándor Iskola épületében 

14.00.-16.00  Ebéd a kultúrotthonban 

16.00 Járd ki lábam, járd ki most...- Táncház a kultúrotthonban 

 

Támogatóink 

 

NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG, BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ 

ZRT. - 2.000.000 forinttal támogatták iskolai tevékenységeinket, rendezvényünket (többek között 

székelyruhák készítésére és egy új hangosító berendezés megvásárlására)  

 
 

BERTIS KFT  

BOHECAR KFT  

AUTO -MOTO ZS. K. KFT  

DIÓSZEGI PÉKSÉG  

LILNOR KFT 
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HANDRA IMRE ÉS EMESE PÉKSÉGE 

KÖPE ZSÓFIA  

PAPRIKA VENDÉGLŐ  

SIMON ZSÓK ATTILA  

ATAPLAST KFT  

UZONI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

REFORMÁTUS EGYHÁZ  

ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUS SZÖVETSÉG  

VARGA LÁSZLÓ 

MIKLÓS JÁCINTA 

id. SZABÓ MARGIT  

 

Köszönet az előadóknak: dr. Bencze Mihálynak és Bartos Károly lelkésznek, Zorkóczy Zenóbia 

művésznőnek. 

Köszönet a szülőknek, alkalmazottaknak, a sajtó képviselőinek: Kisgyörgy Zoltán szerkesztő – írónak a 

Háromszék napilaptól, Bodor Tünde újságírónak a Székely Hírmondótól, zenészeknek és minden résztvevőnek. 

 

 

 
 
Szerkesztő: Szabó Margit, Antal Zita 

Korrektúra: Józsa Zsuzsa-Enikő 


