
A DECEMBERI ÜNNEPKÖR 2020-BAN 

Az ünnepek már közelednek, ezért feltettünk néhány kérdést az 

osztálytársainknak. Mivel jelenleg a járványhelyzet miatt nem vagyunk az 

iskolában, a Zoom felületen keresztül beszélgettünk. A korai óra miatt még 

álmosak voltunk,  így csak rövidebb válaszokra számítottunk. 

- Mi jut eszetekbe először  az ünnepekkel kapcsolatban? 

S. T.:  Én arra gondolok, hogy a családommal együtt vagyok, hogy misére 

megyünk, és felidéződik bennem a megterített ünnepi asztal is.  

H. A.:  Az jut eszembe, hogy otthon vagyok a családommal, nem kell tanulnom, 

a városunk és a lakásunk pedig ki van díszítve.  

- Mire van szükségetek ahhoz, hogy az ünnepek kellemes hangulatban 

teljenek? 

K. N:  Nekem ahhoz, hogy az ünnepek kellemes hangulatban teljenek, 
szükségem van a családom és a barátaim társaságára. 
 
T. Ž.:  Ahhoz, hogy az ünnepek kellemesek legyenek, szükség van a megfelelő 

hangulatra, pl. havazásra, kidíszített házra és a karácsonyi fényekre is. 

- A karácsony sok ember számára a legszebb ünnep. Ti megünnepelitek 

otthon  a karácsonyt? S ha igen, akkor hogyan ünnepeltek? 

T. Ž.: Igen, ünnepeljük. Egy vagy két nappal karácsony előtt karácsonyfát 

állítunk, és az otthonunkat belül és kívül is ünneplőbe öltöztetjük, süteményt 

sütünk, és jászolt készítünk. Karácsony előestjén éjféli misére megyünk. 

Karácsony reggel pedig megajándékozzuk egymást, majd reggeli után ismét 

misére megyünk. A szentmise után a nagymamámhoz utazunk Žižkibe, ahol 

nagy karácsonyi ebédünk van. 

S. T.: Igen, mi is megünnepeljük. Karácsony előtt feldíszítjük a karácsonyfát, és 

süteményeket sütünk. Karácsony estjén ünnepi asztalhoz ülünk, és együtt 

vacsorázunk, majd szentmisére megyünk. Karácsony napján mi is 

megajándékozzuk egymást , és ellátogatunk a nagynénémhez Kótba. 

- Mit jelent számotokra a karácsony? 

H. A:  A karácsony egy családi ünnep, ezért számomra nagyon fontos, hogy 

együtt ünnepelhessünk. 



K. N.: Karácsonykor én is a családtagjaimmal és a rokonaimmal ünnepelek. 

- Ragaszkodtok valamilyen különös ünnepi szertartáshoz, hagyományhoz? 

Ž.T.: Igen, mi pl. karácsonykor vagy szilveszterkor szármát és bifszteket 

fogyasztunk. Szilveszterkor pedig  nem eszünk csirkehúst.  

K.N.: Szilveszter estjén mi is bifszteket eszünk, és minden éven megnézzük a 

tűzijátékot. 

- Miben lesz az ünnep idén más, mint az előző években? 

H. A.: Az idén nem jönnek el hozzánk az unokatéstvéreim, a szilvesztert pedig 

otthon töltöm. 

S.T.: Ezen az éven pl. karácsonykor nem megyünk misére, hanem megnézzük a 

virtuális misét. Tehát részben másként ünnepelünk majd, de szerintem így is 

szép napok elé nézünk. 

Köszönjük a válaszaitokat, és szép, kellemes ünnepeket kívánunk nektek és a 

kedves olvasóknak is! 
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