Hazafi
Erősnek kell lenned,
Ha magyar vagy.
Küzdened, harcolnod
A rideg ugarban.
Őseid is ezt tették,
Évszázadokon át,
Hogy mentsék és megóvják
E hazát.
A balsors is kétely,
Mindig visszahúz.
De erőre kap, újból és újból
A fiatal virtuóz.
Mindig lesz, oly büszke honfi,
Ki átlátja majd sorsodat
És dicsőséget hoz,
Hogy tudják,
Magyar vagy.

Korpai Boglárka verse

Nagy Noel: Mit jelent számomra a karácsony?
Imádom a karácsonyt. A szeretet ünnepe számomra.
Ahogy átlépjük a decembert, rögtön a karácsony jut az eszembe, nem
pedig a szülinapom, ami elsején van.
Mi a karácsonyt nagy becsben tartjuk, de ezt a nagy készülődést igaziból
sohase értettem. Már novemberben láttam a boltban karácsonyfadíszeket.
Mi mindig időben díszítjük a műfánkat. Régen igazi fenyőnk volt, de a
sok hangya bejött róla a lakásba, azóta műfánk van.
Mamáéknak nagyobb lakása van, ott nagy fát díszítünk, eközben
karácsonyi zenét hallgatunk papa lejátszóján.
Mikor az ajándékozáshoz érkezünk szentestén, mindig kettős hangulatom
van. Egyrészt jó az ajándékom megkapni, másrészt pedig rossz, hogy én
semmit nem adok, pedig szeretnék. Apu erre mindig ezt mondja.
- Majd ha lesz kereseted, fiam!
Mamáék pedig:
- Mi aprósággal is beérjük.
Általában nem szoktam semmit se kérni, mert arra hagyatkozok, hogy
megvan mindenem. Persze, amikor vége az ünnepnek, eszembe jutnak
dolgok, amik nagyon kellenének.
Pár szóval, nálunk nyugodt, meghitt családi körben zajlik az ünnep,
máskor pedig én is fogok adni ajándékot!

Tóth Mátyás: Mit jelent számomra a karácsony?
A karácsony nekem azt jelenti, hogy együtt a család: szeretet és
boldogság van.
Nálunk úgy zajlik az ünnep, hogy minden szobában van egy
műkarácsonyfa, az ebédlőbe pedig nagy karácsonyfát szoktunk
venni. Mindenki elsőnek a műkarácsonyfát díszíti fel.
Egyértelműen a sajátját, utána közösen a nagy fát.
Ezután anya meg apa főz, jönnek a rokonok, evés után pedig egy
jó beszélgetés kezdődik. Megbeszélünk mindent, hogy mi a terv,
kinek, mit kell csinálni, hova kell menni, esetleg szóba jön, hogy
mit csinálunk jövő nyáron. Megyünk-e valahova, vagy megint
felújítjuk a másik házat, meg ilyenek.
Ahogy lezárult a beszélgetés, megnézzük az állatokat és
elmegyünk sétálni. Amikor visszaérünk, jön az ajándékozás, ahol
mindenki kap valamilyen jó dolgot. Mivel keresztanyukám szeret
kötni meg varrni, ezért általában ruhákat hoz, aminek örülök, mert
nagyon jók. Amint vége az ajándékozásnak megbeszéljük, hogy
mi kihez mikor megyünk, utána elköszönünk, akit el kell vinni,
elvisszük, aki meg közel lakik, az hazasétál.
És mit jelent nekem a karácsony?
Együtt a család, jelen van a hit, elmegyünk a templomba, mert
meg kell szentelni a karácsonyt. Ezért is vállalok szerepet a
faluban, a karácsonyi műsorban. A szeretet a fő, mert azzal nem jó
karácsonyozni, akit nem szeretsz. Ez az egy nap nagyon fontos az
évben, ekkor találkozik a rokonság és mindennek megvan
hangulata.
Nekem mindig jó karácsonyom van, élményekben dús és
szeretetben gazdag.

