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A Barcsay Firka
szerkesztősége

A hóember

Egyszer volt egy hóember
Nem is bírta élettel.
Mert ha hó volt, még egyszer,
Feltöltődött pelyhekkel.
Ha hó nem volt véletlen,
Lába olvadt, s lett tétlen.
Eső esett le négyszer
Répa orra nem lészen.
Nem élt soká hóember,
Csak pár napot telelt el.

Illés Bence 6.b
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Mikulásvirág
A mikulásvirág az egyik legismertebb szobanövény, ami a karácsonyt szimbolizálja.
Őshazája Mexikó, ott akár 10-15 méterre is megnőhet. Legkedveltebb a piros
színű, bár létezik fehér és rózsaszín színben is. Télen biztosítani kell neki a
nagy fényerőt, nyáron pedig óvni kell a tűző naptól. Sok vizet kell neki adni.
Képes raktározni a vizet, így nem kell aggódni a száraz földje miatt.
Kora nyáron hajtásdugványozással és gyökereztető szerrel szaporodnak.
A kártevői a pajzstetűk és a atkák.
Nekem már 1 éve megvan. Azt ajánlom, hogy ti is vegyetek mikulásvirágot,
mert ünnepivé teszi a szobátokat a piros színével.

Horváth Csenge 5.b

Régi korok karácsonyai
Nagypapáink és nagymamáink gyermekkora idején másképp zajlottak a karácsonyok. Erről kérdeztem nagymamámat, aki egy kis faluban Ebergényben
élt.
- Állítottatok karácsonyfát?
- Természetesen.
- Mivel díszítettétek?
- Dió, alma volt rajta, csillagszórók, szaloncukor meg gyertya.
- Szenteste hányan ültétek körbe az asztalt?
- Hárman voltunk gyerekek, meg a szüleink.
- Volt éjféli mise?
- Igen, de nem tudtunk elmenni a hó miatt.
- Milyen ételek kerültek az asztalra?
- Sonka, kalács, kocsonya.
- Megajándékoztátok egymást?
- Nem kaptunk ajándékot, de nagyon boldogok voltunk, sokat énekeltünk.
- Mindig nagy hó volt?
- Igen, aggódtam, hogy hogyan jutunk ki a házból.

Belső Bori 6.b
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Roráté
A roráté hajnali misét, angyali misét és aranyos misét
jelent.
Advent első vasárnapjától karácsony első napjáig tartott hajnali mise.
Szűz Mária tiszteletére és Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére tartott alkalom a római katolikus egyházban.
Bevezető szavai a Roráté coeliac de supe , ami azt jelenti: Harmatozzatok egek onnan felülről.
Kosztolányi Dezső így vallott erről a hagyományról:

Amikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kis falusi templomok felé, és teli torokkal énekeltetitek az „Ó fényességes szép hajnal”, kezdetű ódon ádventi éneket.
A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És
ti azt mondjátok: nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget, és sose
látott fényt gyújt a világnak.
Az ádventi emberek remélnek, és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az
ajándékozási kedv. Titokban vásároljátok szeretteiteknek az emléktárgyakat,
hogy szeretettel ünnepeljétek együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján, december 24-én, amelyet „szentestének” neveztek, megrendezitek Jézus
születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot,
amelynek sziporkái New York-tól Tokióig látszanak. – Akkora az öröm, hogy a
világ táncra perdül.

Horváth Csenge 5.b
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A Mikulás igaz története

Szent Miklós (Nikolaosz) a keleti egyházak legtiszteltebb szentje, ünnepét nyugaton a 10. század óta tartják. A hagyomány szerint a 3. században született a
kis-ázsiai Patarában, gazdag kereskedőcsaládban. Szüleit kiskorában elvesztette, egyik rokona nevelte, s ő ismertette meg a kereszténységgel.
Megtérése után Miklós jótékony célokra szétosztogatta örökségét, a hívők pedig égi jelre megválasztották Müra püspökévé.
Diocletianus és Galerius császár keresztényüldözése (303-311) idején börtönbe
került, de életben maradt, és részt vett a 325-ben tartott niceai zsinaton.
Az emberek tiszteletét és szeretetét jótékonykodásával vívta ki, s tettei miatt
már életében szentnek tartották. 343. december 6-án halt meg püspöki székhelyén, sírja ezután zarándokhellyé vált.
Amikor Mürát 1087-ben elfoglalták a szeldzsuk törökök, maradványait tisztelői
az itáliai Bariba vitték, ahol bazilikát építettek a tiszteletére, s ereklyéit Orbán
pápa helyezte el a főoltáron.
/Múlt-Kor történelmi folyóirat/

Szent Miklós legendái

A három lány kiházasítása
Egy elszegényedett nemesembernek már arra sem volt pénze, hogy a lányait férjhez
adja. Miklós elhatározta, hogy segít rajtuk, de szerénységéből kifolyólag ezt titokban
tette. Egy arannyal teli zsákocskát dobott be az ember ablakán, így a legnagyobb
lánynak az apja talált is férjet. A következő években is így tett, és a két kisebb lánynak is lett hitvese.
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A tengeri vihar lecsendesítése
Egyszer Szent Miklós zarándokútra ment Jeruzsálembe. A mellettük haladó hajónak elszabadult az orrvitorlája és miközben próbálták ezt korrigálni két ember a vízbe esett. Miklós a
vízbe vetette magát, megragadta a két fuldoklót és kimentette, majd az árbochoz kötötte őket
az övével. Helyére tette az árbocrudat, majd még egy ugrás a tengerbe és már a saját hajóján
is volt.

A gabona sokasítása
Egy nagy éhínség idején Myra kikötőjében horgonyzott egy hajó , ami a bizánci császárnak
szállított gabonát. Miklós megkérte őket, hogy adják az éhezőknek a gabona egy részét, de
azok nem akarták teljesíteni az óhajt. Végül Miklós megígérte, hogy nem lesz bántódásuk,
így a matrózok segítettek a városon. Megérkezve csodálkoztak, mert a gabonából semmi
sem hiányzott.

Diana olaja
A Pogányok imádtak egy fát, ami Diana istennőé volt. Miklós elrendelte a fa kivágását, amiért Diana nagyon megharagudott. A növény nedvéből ördögi olajat készített, amely vízen is,
kövön is meggyullad. Egy Myrába tartó embernek azt mondta, hogy kenje meg vele Miklós
házát, de ekkor Miklós megjelent és a hordót a tengerbe dobta.

Három halálraítélt megmentése
Egy meghódított nép föllázadt a római uralom ellen. A császár elküldte 3 főemberét,
Nepotianust, Ursust és Apiliót ellenük. A tenger partra kényszerítette őket Myra kikötőjében. Miklós meghívta a főembereket vendégségbe, mert el akarta érni, hogy a katonákat tartsák vissza a rablástól. Amíg Miklós a vendégekkel időzött, a megvesztegetett helytartó három ártatlan katonát akart lefejeztetni. Amikor Miklós meghallotta odasietett a vesztőhelyre,
ahol már ott térdepeltek az elítélt katonák és a hóhér fölemelte kardját. Miklós rávetette magát, kardját kicsavarta a kezéből, és messzire elhajította, az ártatlanokat pedig kiszabadította.

Az elrabolt gyermek hazahozatala
Egy ember elindult Miklóshoz, hogy áldását kérje, hogy végre gyermeke szülessen. Amikor
odaért, a püspök már halott volt, így a holttestet takaró vászonból ereklyeként magával vitt
egy darabot. A következő év december 6-án a házaspárnak fia született. A gyermeket a hetedik születésnapján arab rablók magukkal vitték. Egy év múlva, ismét pont december 6-án,
amikor a házaspár a Miklós-templomban imádkozott gyermekük megszabadulásáért, forgószél kerekedett, amely felkapta a fiút és éppen a templom előtt tette le.

Szalma Lilien 5.b
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A Mikulás segédje
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, akit Katának hívtak.
Amikor ennek a kislánynak esténként meséltek, olyan csodálattal hallgatta,
mintha elvarázsolták volna. Így volt ez karácsony estéjén is, az anyukája egy
kedves történetet mondott el neki Nóziról, a manólányról.
- Messze, messze Finnországban élt, nem is olyan régen Nózi a kicsi manólány – fogott bele az édesanyja.
- Miért hívták Nózinak?- kíváncsiskodott Kata - a Nózi eléggé furcsa név.
- Azért hívták így, mert aranyos piros orra volt- válaszolta Kata anyukája –
majd folytatta - Nózival egyik manócska társa sem játszott a piros orra miatt,
ezért sokszor egyedül volt és magányosnak érezte magát. December elseje is
olyan volt mindig, de éjszaka nagyon különöset álmodott. Azt álmodta, hogy
van neki egy igazi barátja, akivel sokat nevetgél és egész délelőtt együtt játszottak, ahogy a többi manó gyerek szokott. Nózi megtudta, hogy újdonsült
barátja a Mikulás segédjeként szorgoskodik, és most el kell búcsúznia tőle,
mert várja a többi manó, sok teendőjük van..
- Nem akarom, hogy Nózi megint egyedül legyen- szólt közbe Kata.
- Várd ki a végét - szólt rá az édesanyja, majd folytatta. Reggel, amikor Nózi
felkelt, egy kedves, idős arcot pillantott meg.
- Itt a Nagypapa! - kiáltozott.
- Bizony ám.. - és nagyon megölelgette rég nem látott kis unokáját.
- Hoztam neked egy apró ajándékot - és átnyújtott Nózinak egy dobozt.
Ő gyorsan elkezdte kibontani, és óriási meglepetésben lett része, mert egy
kiskutya ugrott ki a dobozból.
Nagyon boldog volt, mert tudta, többé nem lesz magányos, és lesz egy igazi
barátja, akivel egész nap játszhat.
- Hurrá! - örömujjongásban tört ki Kata - most már nincs egyedül!
- Igen, így van, de még nincs vége- szólt Kata anyukája.
- Na, Nózi mi legyen a neve az új barátodnak?- kérdezte nagypapa.
- Masni!

- Nagyon kedves, pont hozzá illik. Miért ezt a nevet választottad? - kérdezte
nagypapa.
- Tudod, Nagypapa, ma éjszaka egy nagyon szépet álmodtam- kezdett bele
Nózi. Találkoztam egy manólánnyal, akivel sokat viccelődtünk, jó éreztük
magunkat, és nagyon boldog voltam, hogy a Mikulás segédjével játszhattam.
- A Mikulás segédjével- morfondírozott a nagypapa - Mindjárt jövök, addig
reggelizz meg, ma én játszom veled.
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Egy órával később nem egyedül jött vissza nagypapa, hanem magával hozott
egy manólányt.
- Kis unokám, bemutatom neked Masnit- mondta nagypapa.
Nózi lélegzete elállt, amikor ott állt előtte az a manólány, akivel álmában olyan
jól összebarátkozott. Alig bírt megszólalni, úgy meglepődött.
Nagypapa próbálta elmagyarázni Nózinak, hogy mi is történhetett. Régen, több
évvel ezelőtt, amikor még Masni a manólány kisebb volt, a családjával ebben a
faluban lakott és sokszor találkoztak a játszótéren.
- Tudod, Nózikám, az emlékeidben ott volt Masni, én csak segítettem ezt az álmot megfejteni- mondta nagypapa - És képzeld el, Masni tényleg a Mikulás
segédje.
- Szeretnél te is a Mikulás segédje lenni? - kérdezte Masni a manólány.
- Hát persze, hogy szeretnék, ki nem szeretne! – kiáltott fel Nózi.
- És mit csinál a Mikulás segédje? – érdeklődött utána Nózi.
- Az összes ajándékot becsomagoljuk, hogy időben megkaphassák a gyerekekfelelte Masni.
- Amíg te elmész segédkezni, addig vigyázok a kutyusodra - ajánlotta nagypapa.
- Nagypapa!- síkoltott fel Nózi - Most nekem két Masni nevű barátom van.
Ezen mindhárman jó nagyot nevettek.
Nózi nagyon boldog volt, hogy egy napon két játszótársa is lett és még a Mikulásnak is segíthetett.
Vége
- Ez nagyon szép mese volt - mondta halkan Kata, mert közben őt is elnyomta
az álom.

Petkó Panni 5.b
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A miklósolás hagyománya

A miklósolás egy régi népszokás, amit ma már kevesen ismernek.
Ez a "játék" abból állt, hogy 5 fiú beöltözött püspöknek, angyalnak, ördögnek, halálnak és koldusnak, majd a többi legény kíséretével végigjárták a fonókat, ahol a lányok és asszonyok dolgoztak.
A Miklós püspök belépett a fonóba, és imára szólította a bennlévőket.
Ha ima közben néhány asszony beszélgetett, akkor belépett a halál és
"lenyakazott" közülük egyet.
Ez után következett az, hogy az ördög kivezetett láncon egy lányt a
konyhába, ahol a legények ölelgetni kezdték.
Ekkor jött az angyal, aki megszánta a leányt és kiszabadította. Visszakísérte a szobába, ahol táncra kérték fel férfiak.
A színjáték végén a koldus adományt kért.
Ezt több helyen is előadhatták.
A miklósolásban szereplő ördögök váltak később a Mikulás hű segítőivé, és kísérőivé, a krampuszokká.

Illés Bence 6.b
Belső Bori 6.b
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Visegrádi sípálya
Valószínűleg elég sokan tudjátok, hogy a hozzánk legközelebb található jelentősebb sípálya a visegrádi.
A pálya öt sífelvonóval rendelkezik. Van egy fekete pálya, amit elég ritkán nyitnak
meg. Tavaly amikor ott jártunk a csak félig lehetett feljutni egy tányéros felvonóval. Az a vontató, ami egészen a csúcsig vezet, múlt télen sokat lehetett nyitva, a
kedvező hóviszonyoknak köszönhetően, ami valljuk be, hazánkban igen ritka és
kiszámíthatatlan.
Az ifjú titánoknak való lankához is tartozik egy mozgó kötélsor, aminek segítségével az ügyesedni vágyók (főként kisgyerekek) önállóan feljuthatnak a „domb” tetejére, és kedvükre csúszhatnak lefelé, próbálgatva a fékezés, kanyarodás
„művészetét”.

A kisebb sípálya mellett található egy kisméretű hófánk kanyon, amit jó móka kipróbálni, különösen, ha valaki szereti a sebességet.
Akiknek a szívét ezek a téli sprotok nem dobogtatják meg, azoknak még egy lehetőségük van a sípályák melletti lejtőn: a szánkózás. Ilyenkor a gyerekek általában
arra gondolnak, hogy ez egy béna hely, ahová a szülők elrángatják őket, de biztosíthatlak benneteket arról, hogy ez nem így van. A szánkózásra alkalmas terület nagyjából olyan hosszú, mint a sípálya.
Akiket még most sem sikerült meggyőznöm azok valószínűleg azok az emberek,
akiknek mindig az evésen jár az eszük. A nagyvillámi síparadicsomnak erre az
esetre is van megoldása. Van egy kis síház, ahol forró csokitól kezdve a virsliig
minden apróbb étek megtalálható. Kezünkben egy bögre meleg teával melegedhetünk odabent, és ha ahhoz van kedvünk, nézhetjük az ablakon át a síelőket.

További infók: A Nagyvillám
Illés Bence 6.b

Sípálya Honlapján

Miért történnek karácsonyi, adventi balesetek?
Figyelmetlenség? Vagy kapkodás?
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Tüzes karácsony
Mire figyelj, hogy ne történjen veled ilyen?
Ne hagyj őrizetlenül egy gyertyát se!
Ezt lehet, hogy már sokszor hallottad, de még a felnőttek is elfelejthetik.
Két példa:
Ha ég az adventi koszorú
A sztori nem mostanában történt, de éppen aktuális. A karácsony közeledtével,
az adventi időszakra jellemző, hogy koszorúval díszítik a lakást. Várakozással,
izgalommal gyújtogatjuk a gyertyáit, míg az összes ég azon a bizonyos 24-én.
Akkor is ez történt. A család, apa, anya, két gyerek jóízűen, vidáman vacsorázott az ebédlő asztalánál. Anya egész nap sütött-főzött, a sok étel az asztalon
várta a családot. Az adventi koszorú egyelőre a sarokban lévő kis asztalkán
kapott helyet. Ebben az évben a karácsonyfa nem a szokott helyen lett felállítva. Vacsora után a család bement a kisszobába, ahol mindenki örülhetett az
ajándékának. A kislány azonnal felpróbálta az új ruhát, szaladt is ki a szobából,
hogy a tükörben is megnézhesse, milyen csinos. Mi ez a füst? Az anya már
pattant is fel, mihelyst a nyitott szobaajtón megérezte a szagot. Apa sem volt
rest, valahogy mindketten tudták, hogy az el nem fújt gyertyák az adventi koszorún az okai ennek a büdösnek. Vízzel locsolás, koszorú közeléből pakolás!
Még időben észrevették, ezért nem történt nagyobb baj. Hogy újból ablakot
kellett mosni? Meg a függönyöket is? Takarítani az apró koromszemcséket
mindenhonnan? Napokig szellőztetni? Kifestetni a nappalit? Drága és munkás
karácsony volt, de legalább nem maradtak fedél nélkül…
Éghet más is.
Mondjuk a karácsonyfa. Csillogó gyerekszemek csodálják a gyönyörű fenyőt,
az ágaira csippentett gyertyatartókban égő gyertyák fényét. De jaj! Az egyiknek a lángocskája éppen eléri a felette lévő fenyőágat! Már nem is meghitt ez
a fény, hanem tűz! A szülő ugrik, pár fújás, és vége, nem ég tovább. Azt hiszem, jobb az égősor, amiatt tán nem ég le a ház…
A csillagszóró is veszélyes lehet, főleg gyerekkézben. Tartsd távol magadtól!
Meg ne fogd a leégett részt! Jó, ha a szülő vagy egy nagy, felelősségteljesebb
gyerek van a kicsi közelében, aki figyeli a kis tapasztalatlan cselekedeteit.
A petárdákról nem is beszélek, mert azokat csak felnőttek hasznáhatják.
Egyszóval, óvakodjatok a tűztől, nem minden esetben a barátunk.

Szalma Lilien 5.b
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Lóverseny a Kincsem Parkban
szilveszterkor
Mindenki próbálja különlegesen tölteni az év utolsó napját. Ilyen program például az Ügetőszilveszter,amit minden évben megrendeznek.
Ez egy délutáni rendezvény, ami közel 20 éves. Ha te is eljössz rá, tapasztalhatod, hogy már a belépésre is mennyien várakoznak. A verseny
10 futamból áll. Az ezek közti szünetekben lehet fogadni a következő
futam nyertes lovára. Ilyenkor ki kell várnod a hosszú sort. De a fűtött
sátrakban fel is melegítheted átfagyott végtagjaidat vagy ehetsz forró
kürtőskalácsot is.
Mihelyst belépsz a parkba Kincsem - a csodakanca - bronzszobrával
találod magad szembe. Kincsem 54 versenyen vett részt és ezek közül
mindet megnyerte. Ő egy angol telivér.
Mikor 2015-ben jártam az ügetőn, bár fáztam, nagyon jól éreztem magam. Amikor a lovak előttem dübörögtek el, a szívem olyan ütemre
vert, ahogy a lovak dobbantottak. Sokszor átragadt rám a mellettem kiabálók izgalma, ahogy az általuk választott ló nevét skandálták. A futamok után a nyeretlen fogadószelvények úgy repültek, mint a konfettik.
Ez évben is lesz ügető!
A 2017-es ügető programja:
13:00 kapunyitás
kiemelt futamok:
14:00-19:00 futamok
19:15 agárverseny
19:30 tűzijáték
21:00 kapuzárás
Ha kedvet kaptál és elmennél a versenyre többet megtudhatsz a Kincsem Park honlapján a december 31-én megrendezendő ügetőről.

Szalma Lilien 5.b
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Téli teakülönlegesség

A téli hideg beálltával és a nappalok rövidülésével pihentető és erőt adó lehet egy
jó bögre tea. Az influenzás időszakban ezen kívül gyógyhatásúvá is varázsolhatjuk,
ha hozzáadunk egy kis frissen reszelt gyömbért.
A gyömbér vitamin és ásványi anyag tartalma igen magas: a C-vitamin mellett kalciumot és káliumot is tartalmaz. Immunrendszert erősítő hatása régóta ismert, csökkenti a lázat és szerepet játszik az influenza vírusok elpusztításában. A népi gyógyászatban hosszú ideje használják gyógyító hatása miatt. Növényi véralvadásgátló
tartalma miatt időskorban vérrög képződés megelőzésére is használják. A gyömbér
rendszeres fogyasztása esetén csökken az érszűkület kockázata.
Gyömbérteát készíthetünk úgy, hogy a friss gyökeret megtisztítjuk és felaprítjuk,
majd vízben felforraljuk és kb. 20 percig főzzük. A főzési idő letelte után leszűrjük,
langyosra hűtjük, majd frissen facsart citrommal és mézzel ízesítjük.
Ha csak egy kis gyömbérrel megbolondított teára vágysz, akkor főzd meg kedvenc
teádat (fekete, zöld, gyümölcs), ízesítsd ízlésed szerint, majd reszelj hozzá egy kis
friss gyömbérgyökeret, várd meg, amíg kissé kioldódik a forró italban az íze és átjárja azt. Kortyolgasd, és melegedj át tőle, meglátod, üdítő hatása lesz közérzetedre!

Illés Bence 6.b
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Termoszok
A termoszokat sokan ismerik, de aki nem, az most figyeljen
jól! E tárgyak olyan hőtartó poharak, amikben forró teát tartunk.
Ha az italt éppen nem fogyasztjuk, akkor a kezünket is melengethetjük vele. A termoszok lehetnek színesek, mintásak, a lehetőségek tárháza végtelen! Mindegyik más-más egyéniséghez, hangulathoz illik.
Ha ezzel is szeretnéd kifejezni a napszakhoz, évszakhoz, ünnephez kötődő érzéseidet, szerezz be belőlük többet! Ajándéknak is
kiváló. Kinek melyik ajánlható?

STAR WARS: A harcias és igazságot kereső személyeknek.

SZEZONÁLIS: Akik a változást kedvelik azoknak tökéletes!

PÖTTYÖS: Kreatív és színes egyéniségeknek, akiknek mindig
van egy jó ötletük.
CSÍKOS: Egyenes, becsületes jellemeknek való.

HARRY POTTER: Azokhoz illik, akik kedvelik a varázslatot,
álomvilágban élnek.
Belső Bori 6.b
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Horoszkóp
kos
Jó jegyeket fogsz elérni, ha kitakarítod a szobádat, és tanulsz.
bika
Kibírhatatlan vagy, de ha nem okoskodsz, változtatni tudsz magadon.
ikrek
A lelked mindig a helyén van, de sokat veszekedsz anyukáddal.
rák
Tudjuk, hogy nyugis vagy, de neked is fel kell pörögni néha.
oroszlán
Vérengző vadállat vagy, de mégis olvasod az újságunkat ez bölccsé
tesz.
szűz
Szeretsz olvasni történelmi eseményekről, és te is szereted a kalandokat.
mérleg
Néha fáradt vagy, de ha fontos dologról van szó, maximálisan odateszed magad.
skorpió
Ha bántod az osztálytársadat karácsony előtt, akkor elrabolnak a
krampuszok.
nyilas
Szeretsz vadászni, és levadászod a legjobb barátokat.
bak
Elkezded a fogyókúrát, de pár nap múlva rájössz, hogy nem tudsz élni
a szénhidrát nélkül.
vízöntő
Kedveled a társaságot, de tanulni mégis egyedül szeretsz.
halak
Szeretsz úszni és karácsonyra kapsz egy bérletet az Aqua-World-be,
ezért mindenki irigyelni fog.
Petkó Panni, Horváth Csenge, Szalma Lilien
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