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Karácsonyi forgatás 
Az idei tanévben a mi osztályunk gondoskodott a karácsonyi hangulat 

becsempészésére az iskolánkba. Mivel műsort most a művelődési házban közönség előtt 
nem adhattunk elő, ezért az előadás videós rögzítésére kellett felkészülnünk. 

Osztályfőnökünkkel, Luxné Fodor Szilvi nénivel együtt osztottuk ki a szerepeket, 
figyelembe véve a szövegek hosszát, mert pár osztálytársunk szeretett volna hosszabb 
részt. Ezután elkezdtük a próbákat. Amit nem volt egyszerű összehangolni, mert néhány 
osztálytársunk beteg lett, és néhányan emiatt dupla szövegeket vállaltak.  Ám semmi sem 
állíthatott meg minket. Született is nagyon sok humoros pillanat, ahogyan pár idegesítő is, 
de végül ezeken is együtt nevettünk. Szilvi nénit pedig csak hallgattuk, és hallgattuk, 
ahogyan igyekezett minden próbán rendet teremteni közöttünk, és csodáltuk, hogy 
legtöbbször még nyugodt is maradt.  

Mikor eljött a felvétel nagy napja, izgatottan, és kicsit félve léptünk be az iskola 
kapuján. Egész nap azt vártuk, hogy végre rögzíthessük már Árva Béla 
rendszergazdánkkal az előadást. Nagyon igyekeztünk figyelni a szövegre, hogy ne 
tévesszük el, de így is voltak olyan jelenetek, amelyeket újra kellett venni a bakik miatt. 
Miután sikerült mindent rögzíteni, mindenkinek nagy kő esett le a szívéről. 

A karácsonyi műsorunkat a szünet előtti utolsó tanítási napon nézték meg az 
iskolatársaink. A negyedik órában minden osztályban egyszerre indult el a vetítés. 
Kifüleltük, hogy az előadás végén több teremben tapsoltak nekünk a nézők. A szünetben 
sok dicsérő szót kaptunk a gyerekektől és a tanárainktól is. 

Kele Jázmin és Ács-Sánta Máté 5.o. 

  
 

Újra Betlehemeztünk! 
Hosszú évek óta fontos szerepet tölt be a fiatalok és Röszke életében a karácsony előtti 
Betlehemezés. Az elmúlt évben a vírusra való tekintettel elmaradt. Idén nagyon vártuk 
mindannyian, még akkor is, ha hagyományos módon nem végezhettük a Betlehem-járást. 
Óriási ötlet volt Tamás atyától, hogy mi lenne, ha szabad tereken elevenítenénk meg a 
Betlehemest. Így került sor a településen és a tanyavilágban is három-három helyen. A 
rendkívüli helyzet ellenére is nagy érdeklődés övezte műsorunkat. 

  
A pozitív és negatív vélemények ellenére érdemes a jövőben az ilyen jellegű Betlehemest 
is tovább éltetni, a hagyományos mellett. A gyűjtést most az orgona felújítására fordítjuk. 
Erre most 67.000 Ft gyűlt össze! Nagyon szépen köszönjük a fiatalok munkáját, a 
szülőknek a támogatást és az utazásban való segítséget, Ábrahám Judit tanárnőnek a 
felkészítést, Kiss Csillag Anna tanárnőnek a citerán való kíséretet, Ördög Csillának a 
fényképek készítését! Hatalmas köszönet a híveknek, akik süteménnyel, rántott hússal, 
meleg teával, forralt borral, éjszakai reflektorokkal készültek, és pár jó szóval vártak 
bennünket. 

    
 

Kiss Gábor, hitoktató 
 

Karácsonyi ünnep 
Szeretném, ha esne a hó 
Akkor, minden gyerek álma jó 
Nagyot csúszni jaj de jó 
Ha esik, hullik a hó. 
 
Bent a szobában meleg van 
Ropog a tűz a katlanban 
Gyertyát gyújtunk az asztalon 
Jégvirág nő az ablakon. 
 
Milyen jó is szeretni 
Egymást átölelni 
Nemcsak kapni, hanem adni 
Ami a szívünkben van, kimutatni. 

Szegi Zsombor 4.a 
 

Karácsonyi koncert 
 

Idén egy kis meglepetés kará-
csonyi koncerttel készültünk az 
ötödik osztállyal. A szünet előtti 
utolsó napon ennek részeként 
karácsonyi kánonokat énekeltünk 
az udvaron, felvonulva az 
osztályok mellett, kis mécsessel a 
kezünkben. A gyerekek nagy 
örömmel daloltak együtt. 

A zárószámunk pedig egészen 
különleges volt, mert Kele Jázmin 
gitárral, Bagi Bogi szintetizá-
toron, én pedig alt furulyával 
kísértük az osztályt. Az iskola 
többi tanulója érdeklődéssel és 
örömmel hallgatták meg a 
műsorunkat. 

 

 

Köszönöm szépen az ötödik 
osztály lelkesedését, közreműkö-
dését! Külön köszönet Jázmin és 
Bogi szüleinek segítségéért és 
támogatásáért. Köszönöm a 
vezetőség és a kollégáim rész-
vételét is! 

 

Kiss Csillag Anna, 
ének-zene, angol tanár 

 


