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Műsor beosztás 

(nem ebben a sorrendben lesz előadva) 
 

Hét-Fejű Sárkány Raj 
1. Mókuska Őrs (Pigniczky Enese)   Ének : Jézuska, Jézuka  

Jézuska, Jézuska! Figyelj most reám: 
Kis szívem, hű szívem, szeret igazán! 

Szívemet egészen Neked adom. 
Szeress Te is engemet nagyon, nagyon. 

 
Jézuska, köszönök és hazamegyek. 

Segíts, hogy otthon is mindig jó legyek. 
A magány Tenéked fájhat nagyon, 
Ezért a kis szívemet Nálad hagyom. 

 
2. Süni Örs(Sundem Réka) Közös ének: Szálljatok le, szálljatok le 
3. Cica Örsök (Halácsy Réka) Közös ének: Szálljatok le, szálljatok le 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Munkács Raj (Szentkirályi Juló)  
1. Tündérrózsa Őrs (Payne Emi)   Ének & Furulya 
2. Liliom Őrs (Madzsar Emese)   Ének & Furulya 
Ének: 

 



 
Furulya - Ode to Joy/Örömóda  https://www.youtube.com/watch?v=oK3iEZEUmVk&t=77s 

  

 
3. Nefeljcs Őrs (Turoczi Kinga)  Ének: Szép Violácska 
https://www.youtube.com/watch?v=JPCTgi4lT7I 

 
Szép violácska, kedves rózsácska, szerelmes Jézusom,  
világra jöttél, váltságunk lettél, én lelki orvosom.  
Világra jöttél, váltságunk lettél, én lelki orvosom. 
 
Betlehemnek pusztájában, pásztorok vigyázásában, nagy öröm hirdettetik, nagy öröm hirdettetik.  
Mert a barmok pajtájában, ökör, szamár jászolában, Üdvözítő születik, Üdvözítő születik.  
Szállj be hozzánk Máriával, született kis Jézuskával, lakjatok mi szívünkben, lakjatok mi szívünkben, 
Hogy mi is az angyalokkal, tiszta szívű pásztorokkal, dícséretet mondhassunk, dícséretet 
mondhassunk!  
Nagy örömmel, énekléssel, zengedeznek az egek, vidámsággal, vigassággal, mulatnak a földiek. 
 
Jászolba' látlak, szívemben áldlak, szerelmes Jézusom.  
Mutasd kegyelmed, hozzánk szerelmed,  
én lelki orvosom, én lelki orvosom.  
 
Kiss Ernő Raj (Somogyi Ferenc) 

1. Viziló Őrs (Viiberg Alex)   Ének: Fehér Karácsony  
2. Párduc Őrs (Karetka Elek)   Ének: Fehér Karácsony 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Klapka György Raj (Pál Gergő) 
 1. Fekete Párduc Őrs (Balássy Julián) Betlehemi Pásztorjáték 
 2. Tigris Örs (Takács Sándor)   Betlehemi Pásztorjáték 
 3. Tatu Örs (Toldy Máté)    Betlehemi Pásztorjáték 
 

Bethlehemes Játék 2.0 
 

Kisbojtár: Jó estét kivánok minden kereszténnek, 
Legkiválóképpen kik e házban élnek, 

Jézus születése emlékét hirdetjük, 
Engedelmet kérek, hogy elénekejjük. 

A házbeliek megadják az engedélyt.  Dónát belép a házba és megáll a közepén. 
 

Dónát:  Hopp, Isten jó estét, magam is itt vagyok! 

Körülnéz. 
Pajtásom keresem, sehol föl nem lelem. 
Én egyet füttyentek juhászok módjára, 

Ő is elérkezik sz`vem fájdalmára. 
 

Vilmus: bejön 

Adjon Isten egészséget mind az egész háznak! 

Gyüjjön be kend, öreg, jó tüz van idebe’, 
Hideg már a pitvar dideregni benne! 

 
Öreg:  kintről 

Nem lelem az ajtó kilincsét. 
 

Robert: 
Sarka felé, öreg, mi is ott gyüttünk be! 

 
Öreg: 

Merre, merre, Szerecseny fele?   (Szerecseny és Jánosháza: 

dunántuli falvak.) 

Robert: 
Sarka fele, öreg! 
 

Öreg: 
Ehe, megvan már, Jánosháza fele! 

belép és körülnéz: 

Jaj de szemetes a házatok! 

Talán nincsen eladó lányotok? 

pásztortársaihoz: 

Tik idebe’ esztek, isztok, dorbézoltok, 
Az öreg szakállára nem is gondókoztok? 

 
Vilmus: 

Öregapám, se nem eszünk, se nem iszunk, 
Száraz csontot ropogtatunk, 
Abba is kitört egy fogunk, 

Azt is kendnek adjuk. 
 

Öreg: 



Én meg verebet fogok s nem adok belőle, 
Hanem adok a hátadra utolsó kenetet, 

Amék majd a temetőbe elvezet. 
Most, kedves pásztortársaim, 

Három éjjel, három nap nem aludtunk, 
Egy kicsit alvásnak adjuk magunkat.  Lefekszik a földre. 

 
Dónát: 

Hallod-e, kisbojtár, feküdjünk le mi is. 
 

Kisbojtár: 
Hát a nyájat ki őrzi? 

 
Robert: 

Őrzi majd a Vilmus, mivel még jó győzős. Lefekszik Kisbojtárral együtt. 
 

I. Angyal: csenget és énekel: 

Glória! 
 

Öreg: fejét fölemeli, csodálkozva nézi az Angyalt és visszaénekel: 

Ki vagy? 
 

II. Angyal: csenget és énekel: 
Glória! 

 
Öreg: mint előbb, énekel: 

Mi vagy? 
 

Dónát: felkönyököl és ráripakodik az Öregre 

Hallod-e, vén szatyor, botom kezdem forgatni, 
Vén hátadat, hasadat azzal megtapogatni, 

Csak ne alhass! 
 

Öreg: 
Hallod, pajtás, angyal szól! 

 
Dónát: 

Nem angyal szól, hanem öreganyád diót tör a padláson.  Visszafekszik. 
 

Angyalok: 
Pásztorok, glória! 

Pásztorok, glória! 
 

Kisbojtár 2: egymást keltegetik, felállnak és az Angyalok felé fordulva éneklik: 

Ki az, aki mifölöttünk oly nagyot kiált? 

Szivünk be’ megháborodott félelem miátt! 

Ez nagy szózat angyaltól és a Világ Fiától, 
Lábainkon nem állhattunk, földre hullottunk.  Letérdelnek. 

 
Angyalok: 

Mennyből jöttem most hozzátok 

És örömhirt bizony mondok, 
Egy Kisded az éjszaka 

Egy szép Szűztől született. 
Ez lesz néktek a jel róla: 
Ime, fekszik a jászolba’ 



Pólyába bétakarva, 
Pólyába bétakarva. 

 

Károly: 
Hallottad-e, pajtás, ezen szózatot, 

Melyet az angyali gyermek mondott? 

Ó, szerencsés elérkezett éjszaka, 
Melyen drága Kisdedet szült Mária! 

Ma született Jézus, az Isten Fia, 
Betlehembe’, istállóba’, jászolba’. 

Pásztorok énekelik ‘Pásztorok keljünk fel’ és mennek Jézushoz 
 

Gáspár: 
A havas pusztában utat hol találok? 

 
Menyhért: 

Bizony azt se tudom, hogy merre is járok! 
 

Boldizsár: 
Nincsen itten senki kitől megkérdezzem! 

 
Gáspár: 

Csak jönne valaki, aki elvezessen! 
 

Angyal felmutatja a csillagot, eléjük lép. 
 

Menyhért: 
Ni, micsoda csillag!  Hogy ragyog, hogy fénylik! 

 
Boldizsár: 

Mellette a többi, mint mécses, sötétlik. 
 

Gáspár: 
Talán minket vezet! Én is arra járok, 

Ahol meg-megpihen, ott én is megállok! 

Királyok elmennek Jézushoz 

Joszef: 
Kik vagytok? 

És miért jártok erre? 

Pásztorok: 
Mink pásztorok vagyunk, Betlehembe. 

Isten fiát dicsérni! 
 

Királyok: 
Mink három királyok, a pusztában szerte. 

Ragyogó csillagot követünk! 

Gáspár: 
Világ Megváltója, ki eljöttél magad, 

Fogadd el jó szívvel ezt a kis aranyat. 
 

Menyhért: 
Ez meg itten mirrha, a legdrágább kincsem! 

 
Boldizsár: 



Ennél a tömjénnél illatosabb nincsen! 
 

Öreg 2: 
Amit a királyok nem hozhatnak néked, 

Jó meleg subámat terítem elébed. 
Robert: 

Hoztam neked finom sajtott, 
Hogy a hasad ne maradj üresen. 

 
Kisbojtár: 

Ez a fehér bárány legyen játszótársad, 
Örömödet benne, Jézusom, találjad! 

 
Angyal: 

Zengjetek mindnyájan örvendő éneket, 
Megszületett ma a megváltó szeretet! 

 
Karácsoni dal éneklése (pl. Discőseg mennyben az Istennek). 

 


