!
t
y
n
o
s
c
á
r
a
k
g
Boldo
I. évfolyam, 3. szám

2013. december 16.

Hahóóóóó!

Barcsay Firka
A tartalomból:
Legek karácsonya—Karácsonyi képeslap

2-3. o.

Karácsony Spanyolországban—Roscón de reyes

4-5. o.

Nagymamám karácsonyai—Télapó—Régi képeslapok

6-7. o.

Csokoládé—USA for Africa

8-9. o.

Karácsonyi ajándék tippek

10-11. o.

A Mikulás krimi

12-15. o.

Madáretető—Rénszarvas

16-18. o.

Hószobrászat Japánban—Hidegebbnél hidegebb telek

19-20. o.

Hogyan készítsünk karácsonyi kalendáriumot?

21. o.

Apró hírek—Szeretetüzenetek

22-23. o .

2

Legek karácsonya — Beköszöntő

Minden családnak megvannak a saját karácsonyi szokásai. Természetesen vannak
olyanok, amik evidensek, teszem azt, mindenki állít karácsonyfát otthon, vagy
éppenséggel olyat sem ismerek, aki nem eszik bejglit valamilyen formában. Viszont
van néhány ember, aki túlzásokba esett a történelem folyamán, a mai emberek nagy
örömére, akik ezen nagyon jól szórakoznak.
Washingtonban állították fel az eddigi legnagyobb karácsonyfát 1950-ben. Ez
nagyjából 70 méter magas volt, körülbelül 35-40-szer akkora, mint egy átlagos,
normális méretű fa. Most biztosan azon gondolkozol, ezt vajon hogyan, vagy még
fontosabb, mivel díszítették fel? Nos, a válasz roppant egyszerű. A világ legnagyobb
szaloncukrával, amely nem több, mint 45.72 méter hosszú volt és Ausztráliában
készítették. Van még néhány érdekesség a karácsonyfákkal kapcsolatban. Például azt
hallottad már, hogy 1947 óta Oslóból minden évben küldenek egy karácsonyfát
Londonba, hálából a második világháború idejében nyújtott segítségért?
Biztos vagyok benne, hogy nem csak én nem tudom elképzelni a karácsonyt,
hangulathoz illő zene nélkül. Az eddigi legsikeresebb karácsonyi bestseller Bing
Crosby - White Christmas című alkotása volt. Angliában a Do They Know It's
Christmas? volt a legtöbb példányban elkelt karácsonyi dal. És ha már a zenéknél
tartok, manapság már a filmek is remek hangulatot tudnak hozni, és szeretetet
varázsolni a szívünkbe. A legtöbb bevételt hozó karácsonyi film A grincs volt 2000ben. Biztosan mindenki ismeri ezt a filmet, hiszen minden karácsonykor leadják
valamelyik adón, a Reszkessetek betörők összes részével karöltve.
Végül, mikor már a fa feldíszítve áll, amikor már senki nem tud többet enni, mert a
filmnézés alatt úgy telitömte a hasát bejglivel, hogy már egy falat se megy le a
torkán, izgatottan várja mindenki a Télapót, a Jézuskát, és ki tudja még kit. Ilyenkor
elgondolkodik az ember, hogy a Mikulás, vajon hogy tudja egy éjszaka alatt
körbejárni a világot. Nos, ezt én sem tudom. Viszont amerikai tudósok szerint, ha a
Mikulásnak kell kivinnie az ajándékokat karácsonykor, akkor másodpercenként 822
otthont kell meglátogatnia és a szánkójának 650 mérföld per másodperces
sebességgel kell száguldania. Mindenki eldöntheti, hogy szerinte hogy is csinálja
ezt, de úgy gondolom ebben a kérdésben az izlandiak voltak a legkreatívabbak. Ott
ugyanis 13 Mikulás van. Az első december 12-én érkezik, az utolsó Szenteste,
ezután egyesével távoznak. Ezeknek a manóknak külön nevük és történetük van.
Van, amelyiket Kanál Nyalónak vagy Ajtóban Szimatolónak hívják. Vajon az izlandi
gyerekek 13 ajándékot kapnak…?
Kováts Angéla
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Ley Flóra
Karácsonyi képeslap
Káprázatos karácsonyfa,
Lassan olvadozó gyertya.
Suhanó, vastalpú szánkó,
Puha, vastag hótakaró.
Melengető forrócsoki,
Édes, ínycsiklandó süti.
Gombszemű, fehér hóember,
Hideg és szeles december.
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Karácsony Spanyolországban

Ha megkérdeznél valakit Magyarországon, mit tud a karácsonyról, azt
válaszolná, hogy december 24. és 26. között tartjuk. Ekkor gyűlik össze a
család. Ő azt is mondaná, hogy egymásnak ajándékozunk egy kisebb
dolgot, és a gyerekek kapnak valamit a Jézuskától. Ez azonban nem
mindenhol van így.
Spanyolországban és Dél-Amerika jelentős részén például december
24-én a család összegyűlik, de csak egy vacsorára, megemlékezve ezzel
Jézus Krisztus születéséről. Az ajándékozást és a hosszabb ünneplést két
héttel később tartják, január 6-án. Ugyanis a spanyol szokás szerint a három
király: Gáspár, Menyhért és Boldizsár tevéjükön ekkor látogatják meg a világ
gyermekeit, hogy megajándékozzák őket, akárcsak a kis Jézust.
Január 5-én érkeznek meg a városokba. Ezen a napon a
településeken feldíszített kocsikon vonulnak fel az önkéntesek, cukrokat
dobálnak a jelenlévő gyerekeknek. A legpompásabb ünnepséget Madrid fő
útján a Szibeles térig rendezik. Ezt a állami televízió is közvetíti.

Mikor vége van a felvonulásnak, az emberek haza mennek, és a
házuk ajtaja mellé leraknak egy kis eledelt a tevéknek és a királyoknak.
Másnap reggel január 6-án, vízkeresztkor a gyerekek odarohannak, hogy
megnézzék mit hoztak nekik a három királyok: szenet ha rosszak voltak; ha
jók, akkor az általuk kért ajándékot találják az ajtójuk mellett. (A szén
manapság már színezett cukorból készül). Ezután reggelire a
nélkülözhetetlen roscon de reyes nevű süteményt fogyasztja el a család.
Szőke Máximo
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Roscón de reyes
Hozzávalók:












35 dkg liszt
25 gramm friss élesztő
125 ml teljes tej
10 dkg cukor
75 gramm margarin vagy vaj
egy egész tojás + egy tojássárgája
egy narancs reszelt héja
1 kanálnyi rumaroma
1 kiskanálnyi narancsvirág vagy citromvirág aroma
egy csipet só

A langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt, kis cukrot is hozzáadva. A lisztet
egy tálba öntjük, közepébe mélyedést készítünk és beletesszük a
narancshéjat és a maradék cukrot, majd, ha az élesztő megkelt, azt is
beleöntjük. Összekeverjük, átgyúrjuk, majd hozzáadjuk az olvasztott vajat, a
rumaromát, a narancsvirág aromát, a tojássárgáját és a sót. Jól
összedolgozzuk, félkemény masszát kell kapnunk, majd meleg helyen
konyharuhával letakarva egy órát kelesztjük. Amikor megkelt, gyúrótáblára
borítjuk, és kicsit átdolgozzuk, hogy a levegő távozzon belőle. Egy jó nagy
gömbbé formáljuk, majd a két nagyujjunkkal a közepébe lyukat vájunk,
melyet egyre tágítunk. A végén egy koszorú alakú tésztát kell kapnunk.
Szépen eligazgatjuk, hogy a tészta mindenhol egyenletes vastagságú
legyen. Lapos tepsire tesszük, melyre előzőleg sütőpapírt raktunk. Újra meleg
helyre tesszük, hogy duplájára keljen, majd az egész tojással megkenjük,
tetszőleges elemekkel díszítjük és meleg sütőben kb. 25-30 perc alatt pirosra
sütjük, ha kihűlt, ketté vágjuk, és tejszínhabot fújunk bele. Én így szeretem!
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Nagymamám karácsonyai
~Emlékszel a gyermekkori karácsonyaidra?
~Igen. Gyerekkoromban Vámoscsaládon, Vas megyében, egy kis faluban éltem.
Emlékszem, télen óriási nagy hideg volt és rengeteg hó esett, nagy hófúvások
lepték el az utakat. Én bent a jó meleg szobámban vártam, hogy mikor szólal meg
a csengő, és jön a Jézuska.
~Volt karácsonyfátok?
~Igen. Egy közepes méretű volt, nagyon szépen feldíszítettük a szüleimmel.
Szaloncukrokat is tettünk rá, amit mi készítettünk, és csillogó papírból vágtuk ki a
csomagolását.
~Szüleiddel és testvéreiddel megajándékoztátok egymást?
~Nem volt szokás ajándékozni, de mivel én voltam a legkisebb a családban, ezért
sokszor kaptam ajándékot. Például játékot, babákat.
~Szánkóztatok, építettetek hóembert?
~Építettünk hóembert, versenyeztünk, hogy ki tud nagyobbat építeni, utána jó nagy
hógolyó csatákat rendeztünk, mert több gyerek is lakott az udvarban . Nem
szánkóztunk, nem volt szánkónk.
Pozsonyi Virág Anna
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Télapó
December 6-án sok-sok kisgyerek pucolja ki a cipőjét, remélve, hogy másnapra
csokit talál benne és nem virgácsot. De honnan is ered ez az ünnep?
Egyszer Szent Miklós meghallotta, hogy a falujában három lány nem tud férjhez
menni, mert nincs pénzük. Ezért a jólelkű püspök futtában bedobott három zsák
pénzt a lányok ablakán, akik mindössze egy elsuhanó piros palástot láttak. Az
adománynak köszönhetően a leányok meg tudtak
házasodni.
Innen ered hát ez az ünnep. December 6-a egy
vidám nap.
Vendl Bernadett

Régi képeslap
Régen az emberek képeslapot küldtek barátaiknak üdvözlés gyanánt, amit ma
emailban illetve telefonos üzenetként teszünk meg. Én úgy gondolom, hogy a
képeslap küldése sokkal fontosabb, szebb, hangulatosabb, mint az email. Mások
szerint az üzenet írása gyorsabb és sokkal olcsóbb is. A képeslap egy örök emlék
lehet, ha vigyázol rá és nem dobod ki, ellenben az üzenettel, amit később
kitörölsz vagy valamilyen hiba által kitörlődhet.
A képeslapok lehetnek karácsonyi, szilveszteri, gyermekszületés, névnapi
illetve születésnapi köszöntő, és még sok más alkalomra lehet küldeni.
Készítette: Klinszky Lara

Ha jövőre szeretnél írni egy igazi levelet a Mikulásnak, az alábbi címre
küldheted: Santa Claus Main Post Office Arctic Circle
96930Arctic Circle
Finland
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Csokoládé
A legtöbb ember szereti a csokoládét. De ha Amerikát nem fedezték volna fel,
csokit nem is ehetnénk, mert nem ismernénk a kakaót és a kakaóbabot.
Télen különösen sokat fogyasztunk belőle, mert a borongós időben fáradtnak
érezzük magunkat, és élénkít bennünket a csokoládéban található koffein. Azonban
mindenki más fajtát szeret. A boltok polcain található tejcsoki, étcsoki és
fehércsoki, aminek nincs köze a kakaóhoz. A tejcsokoládé csokimasszából, tejből,
cukorból és gyártótól függően egyéb anyagokból készül. Étcsokinak 50%
kakaótartalom felett nevezzük.

Bilák Imre mestercukrász kézműves bonbonokat, pralinékat készít kézzel : rózsalichi-málna koktélt, narancsos-szegfűszeges kockát, fahéjcsúcsot, chilis-tequilás
bonbont, Himalája sós-fenyőszirupos halmot, levendula masnit és mézes diósmeggyes szeletet.

Ehhez hasonló kézműves édességkülönlegességeket kínál az Éden Csokibolt
Szentendrén a Dumtsa Jenő utcában.
Nagy Kristóf
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USA for Africa - We Are The
World
Úgy gondolom, a szeretet mindig is fontos alapköve volt az
emberi kapcsolatoknak. Ez az érzés sok mindenben
megnyilvánulhat, például abban, hogy segítünk egymáson.
A We Are the World című dal a USA for Africa nevű
jótékonysági supergroup dala, amelyet 1985-ben rögzítettek, és ez
év március 7-én adtak ki. (A supergroup kifejezést az 1960-as évek
második felében olyan zenekarok esetében kezdték használni,
melyek tagjai korábbi zenekaraikban vagy szólókarrierjük során
elismerést és hírnevet szereztek.) A történelmi esemény a zeneipar
legismertebb zenészeit hozta össze erre az alkalomra. Ezzel a dallal
az afrikai, éhező embereket szerették volna támogatni.
Világszerte nagy sikert aratott ez a dal, és rengeteg országban a
slágerlisták élére került. Ez mindenképp arra enged következtetni, hogy az embereknek tetszett, hogy különböző
zenei műfajban elhelyezkedő emberek képesek egy dalban egyesíteni tehetségüket. A We Are the World számos díjat
nyert el, köztük három Grammy-díjat, egy American Music Awardot és egy People’s Choice Awardot. A dalt egy, a
kritikusok által kedvezően fogadott videoklip népszerűsítette, továbbá videokazetta, speciális kiadású magazin,
számos könyv, poszter és póló, emellett több csatorna egyszerre sugározta. Mindezeknek köszönhetően a kislemezt
minden idők legnagyobb példányszámban eladott kislemezének nevezhették: 2009-re több, mint 20 millió darabot
adtak el belőle, ez több, mint 63 millió dollárt jelentett a segélyszervezet és Amerika számára.
A dal elkészítésének ötlete Harry Belafonte, amerikai művész és jótékonysági aktivistában merült fel. A dalt Lionel
Richie és Michael Jackson írta. A dalban éneklő hírességek neveit olvasva sok ismerős névre bukkanhatunk.
készítete: Kováts Angéla

· Szólóénekesek:
Al Jarreau
Bruce Springsteen
Kenny Loggins
Steve Perry
Daryl Hall
Huey Lewis
Cyndi Lauper
Kim Carnes
Bob Dylan
Ray Charles
Lionel Richie
Stevie Wonder

Kórus:

Dan Aykroyd

Smokey Robinson

Harry Belafonte
Lindsey Buckingham

Mario Cipollina
Johnny Colla
Sheila E.
Bob Geldof
Bill Gibson
Sean Hopper
Chris Hayes
Jackie Jackson
La Toya Jackson
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Karácsonyi ajándéktippek

Hamarosan itt a karácsony, és nem tudod, hogy mit ajándékozz szeretteidnek?
Mivel lephetnéd meg őket? És zsebpénzügyileg sem állsz olyan jól, hogy drága
ajándékokat engedhess meg magadnak?
Ebben a cikkben minden kedvedre valót megtalálhatsz, praktikus ötleteket,
amelyek színesebbé teszik ezt a gyönyörű ünnepet.

Legjobb barátnőd karácsonyi ajándékán töröd a buksid? Az elmúlt években minden olyan
ajándékot megvalósítottál számára, amit szerettél volna, és mostanra kifogytál az ötletekből?
Sebaj!

A következő ötletekből kiválaszthatod a neked tetszőt.
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Néhány saját készítésű, karácsonyi ízesítésű sütemény egy aranyos átlátszó zacskóba
csomagolva, egy szalaggal átkötve máris meghitt hangulatot áraszt.



Ha mindenképp olyan ajándékot szeretnél, amely örökké megmarad, akkor egy közös
képet nyomtathatsz hozzá illő keretbe foglalva, masnival átkötve.



Vagy ha az illető megszállott olvasó, akkor az antikváriumban olcsón beszerezhetsz
egy-két régebbi kiadású példányt, ezzel ugyanazt a hatást elérve.



Szereti az ínyencségeket? Irány a bolt, és vásárolj fel néhány zacskó csokoládét,
cukorkát sütit, gumicukrot, majd töltsd bele egy érdekes formájú, átlátszó, lezárható
edénybe! (pl. befőttesüveg, doboz, vagy amit otthon találsz) A legjobb barátnőm
nekem is csinált egy ehhez hasonlót, megajándékozott egy pinatával, mely telis-tele
volt ilyen finomságokkal. Isteni volt! Saját maga készítette, ragasztotta, vágta. Egy
ilyen ajándék szívből jön, és örökké emlékszik rá az ember.
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Oda van az ékszerekért? Szereti a fonott karkötőket? Fogj egy pár színes
gombolyagot, és fond, csavard őket! Ha nem emlékszel az oviban tanult
különleges fonatokra, akkor az interneten is találsz egyszerű ötleteket. Az egyik
kedves barátnőmtől egy ilyen lila karkötőt kaptam a születésnapomra.
Csodaszép!



Sok közös képetek van, melyek csak kallódnak az interneten és a telefonon?
Fillérekért kinyomtathatod őket, és egy szép, saját kezűleg készített
fényképalbumban vagy fényképtartóban adhatod át, melyet kedvedre
formálhatsz, díszíthetsz.



Úgy érzed, kellene az ajándékcsomagnak valamilyen keret, amelytől még
emlékezetesebb marad? Egy kedves üdvözlőlap is megteszi. Én írtam egy rövid
kis összegzést a barátnőmnek, hogy mit imádok benne, és mi az, amit kevésbé.
Természetesen ő is írt nekem…J

Ha megvan az ajándék, következő feladatod a csomagolás. Sokféleképpen boríthatod
be az ajándékot. Ha csak egyszerűen fogsz egy fekete-fehér
újságlapot,
amit lehetőleg már elolvasott apukád vagy nagypapád,akkor
az is
tökéletes csomagolópapírként
szolgál.
Vagy
egy egyszerű ajándékzacskó is
megteszi.

Remélem segíthettem az ajándékválasztásban. Sok sikert és jó szórakozást az
elkészítéséhez, illetve beszerzéséhez. Boldog karácsonyt minden kedves olvasónknak! J
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A Mikulás krimi
Joghurtmártásos város történetének legkülönlegesebb bűnténye az volt, amikor a helyi bankot
kirabolták. Nem azért volt különleges, mert soha nem találták meg az elkövetőt. Azért volt olyan
érdekes, mert ez volt az egyetlen.
Az egész akkor kezdődött, amikor december első heteiben hívást kapott a helyi
rendőrkapitányság. Hogy pontosan mikor, azt senki nem tudja. Valamilyen oknál fogva a múlt
homályába veszett a dátum. A város egyetlen bankjának tulajdonosa telefonált be az ominózus
nap reggelén. A bank tulajdonosát Pénzes Taksonynak hívták. Nem azért hívták így, mert ő volt a
város leggazdagabb embere, – mondjuk tény és való, ő volt a város a leggazdagabb embere hanem bármilyen hihetetlen, születésekor erre a névre keresztelték. A városban egyébként
mindenki Taksonynak, vagy a gonoszkodó gyerekek Taknyosnak hívták.
A telefont a város egyik rendőre vette fel a kettő közül. Ezek ketten mindig a kapitányságon
ültek, rejtvényt fejtettek, és várták, hátha valaki bejelent egy bűncselekményt. Mint már
említettem, nem igen volt szükség rendőrre.
Tehát a telefont Seriff vette fel. Az ő nevének is érdekes története van. Tulajdonképpen nem is
így hívják. Az eredeti személyazonosságát senki nem ismeri a mai napig. Ezt még Seriff
pályafutásának kezdetén találta ki. Hogy miért? Sokan megkérdezték már ezt tőle, de ő mindig
csak azt válaszolta, hogy így óvja magát a bosszúállást tervező börtöntöltelékektől. Tudom…
sületlenség. Hiszen még börtön sincs a városban, nem hogy börtöntöltelék.
Seriff egyébként már huszonhét éve volt a rendőrkapitány, de mivel munkája nem igen akadt,
eléggé pocakos ember lett belőle. Véleménye szerint nem ez volt a legnagyobb baj, hanem az,
hogy az ingje – a nadrágjáról nem is beszélve – hétről hétre egyre szűkebb lett. A másik rendőr
nem olyan régen, csak pár hónapja állt munkába. Őt Gábornak hívták.
- Bankrablás! Most mi legyen Gábor? – kérdezte Seriff, úgy, mintha már millió ilyen esettel
találkozott volna.
- Ki kéne menni a helyszínre, nem gondolja, kapitány? – felelt Gábor felettébb büszkén, már –
már okoskodva.
Seriff, mintha meg se hallotta volna, tovább vakargatta félig kopasz buksiját, majd körülbelül fél
perc múlva felkiáltott.
Megvan! Ki kell mennünk a helyszínre! – szinte látni lehetett a feje felett felvillanó
villanykörtét. – Drága Gáborom, sokat kell még tanulnod! – tette hozzá, miközben megveregette
segédje gyönge vállait.
Seriff mindig ezt csinálta. Megkérdezte mit kell tenni, s amikor választ kapott rá, sajátjaként adta
elő az ötletet. Szándékosan vagy önkéntelenül? Lényegtelen, Gábort így is, úgy is felettébb
idegesítette főnökének eme szokása.
Seriff felvette cowboy kalapját, melyet egy öt ágú csillag díszített, felöltözött a téli hideghez
alkalmazkodván, aztán felvette régimódi napszemüvegét, amely nélkülözhetetlen részét alkotta
titokzatos, szívtipró imidzsének. Mikor ezzel végzett, gyalog elindultak Gáborral a helyszínre.
Azért sétáltak, mert az erős hófúvások
miatt útlezárások voltak érvényben.
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Sokáig tartott elérni a bankhoz, mivel Seriff útközben lassítottan járt, mikor meglátott néhány
szép hölgyet az úton. Még macsó nézését is bevetette, amiből fikarcnyi sem látszott
napszemüvege miatt. Gábor csak a szemeit forgatta, mert úgy érezte főnöke megbolondult. De
ami azt illeti, ehhez az érzéshez már igencsak hozzászokott.
Amikor kiértek a helyszínre, Taksony türelmetlenül fogadta őket. Magánkívül volt. Az
érzéseinek hangot is adott:
- Mégis hol voltak ennyi ideig? Én itt kinn fagyoskodom a hidegben, önök meg ki tudja hol
bénáznak. Már nagyjából háromnegyed órája betelefonáltam. Magyarázatot várok!
A két rendőr megilletődötten egymásra nézett. Seriff előre lépett egy lépést, és nyugodt hangon
válaszolt:
- Elnézést kérek a késlekedésért. Tudja segédem nem rég lépett munkába, nem tudja még mi a
rendezett munka. Egy igazi szoknyavadász, alig bírtam levakarni tekintetét az utcán sétáló kis
hölgyekről.
Gábor elképedt. Nem tudott mit mondani. Csak bámult a leesett állával együtt, reménykedve,
hogy semmi nem fog belerepülni. Eközben a góré ránézett, kacsintott, és csak egy szót súgott
alkalmazottjának:
- Szívesen!
A helyszínelés során nem derült ki sok minden. Annyit tudtak meg, hogy nem történt erőszakos
behatolás, úgy tűnt a betörő kulcsot szerzett a bank ajtajához. Pénzt nem vittek el, csak az árvák
számára összegyűjtött adományokat. Ezeket a rászoruló, és az árva gyermekeknek adták volna
oda. Ujjlenyomatokat nem találtak, semmiféle nyomot. Úgy tűnt, a nyomozás zsákutcába futott.
A két szakember csalódottan érkezett vissza a kapitányságra. Leültek. Nem szóltak egymáshoz,
mivel mély gondolataik rabságba ejtették őket. Egyikük sem tudta hogyan tovább. Gábort jobban
idegesítette az ügy. Seriff miután leült, olvasni kezdte kedvenc könyvét. Nem izgatta az ügy.
Legkedvesebb olvasmánya annál inkább. Ezt a könyvet az Országos Katasztrófavédelmi
Szövetkezet állította össze. A címe; Segítség, lehúztam a jetimet a wc-n! Alatta pedig a
következő szöveg volt olvasható; Avagy mit tegyünk, ha a házi jetink beleesett a
mellékhelyiségbe. Ez a könyv egyike volt azoknak a dolgoknak, amiket Gábor nem értett. Nem
bírta felfogni, mi értelme van. Ki a fene tart otthon jetit háziállatnak?
Másnap reggel a kettes számú rendőr izgatottan szaladt be a kapitányságra. Serif már ott ült és
túrótortát majszolt.
- Tudom mit kell tennünk! Írunk a Télapónak! – mondta izgatottan és meglehetősen tömören,
mivel nagyon igyekezett be a kapitányságra és rettenetesen kifulladt.
- Jó reggelt Gábor! – felelte Seriff– Nyugodj meg, ülj le, pihend ki magad! Nekem is van egy
ötletem.
- Igen? – kérdezte érdeklődve Gábor, miközben leült.
- Kapaszkodj meg! – kezdte mondandóját – Írni fogunk a Mikulásnak! – folytatta óriási
mosollyal az arcán.
Gábor lefordult a székről dühében, de nem válaszolt. Soha nem mert visszabeszélni, hiszen
mégiscsak ő a főnöke.
- Már meg is írtam a levelet. Már csak el kell küldenünk az Északi – sarkra – mondta Seriff.
A levélben leírtak ezek voltak:
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„Kedves Mikulás!
A városnak szüksége van a segítségedre! Mi magunk nem tudunk megbirkózni a bankrablási esettel.
Ehhez a te szaktudásodra van szükség. Avval a kéréssel fordulnék hozzád, hogy a kisvárosunk
hagyományosan megrendezett karácsonyi éneklésén, amit a főtéren szoktunk tartani,buktasd le a tettest,
bármilyen módon. Igazán hálás lennék érte.
Ezek mellett szeretném idén karácsonyra megkapni a Segítség, lehúztam a jetimet a wc-n! című könyv
második részét. Igazán nagy szükségem lenne rá, mivel ebben a kötetben leírják, mit kell tenni, ha a jeti
be volt kenve gyúlékony anyaggal. Nem akarok felelőse lenni semmiféle katasztrófának.
Segítségedre számít az egész város!
Tisztelettel: a csodás és őrülten sármos rendőrkapitány, Seriff”

Mindenki izgatottan várta a karácsonyi ünnepeket. Híre ment a városban, hogy a Mikulás
személyesen el fog jönni, és lebuktatja a bankrablást elkövető személyt. Ezek mellett újra
kezdték az ajándékgyűjtést az árváknak, mert Joghurtmártásosban ilyen jószívű emberek éltek.
Már nem a bankban gyűjtötték, hanem cukrászdában. Ide úgy jutottak el az ajándékok, hogy az
emberek a rendőrségre vitték adományaikat, és innen ment a cukrászdába. Senki nem akarta,
hogy megismétlődjön a rablás, ezért titkos volt a gyűjtőhely.
A cukrászda tulajdonosa egy öreg néni volt, akit Édeskének hívták. Az igazi neve Edes volt. Ő
készítette a város- sőt, meg merem kockáztatni, a világ – legfinomabb süteményeit. Édeske
vállán volt egy tetoválás, ami Chuck Norris arcát ábrázolta. De ha ez még nem lenne elég,
köztudott volt, hogy Chuck Norris vállára Édeske volt rátetoválva. A lényeg, hogy nagyon
szívesen segített a gyűjtésben.
Eljött a karácsony este. A város apraja - nagyja kivonult a főtéren álló hatalmas
karácsonyfához. A Télapó mindig ide hozta az ajándékokat, amiket karácsony másnapján
bonthattak ki a gyerekek. Az árváknak szánt ajándékokat már postázták olyan helyekre, ahová a
különböző viharok, vagy a háborúskodás miatt a Mikulás nem ment el. Az emberek sütit vittek
a jó öreg Télapónak. Egy ideig várták őt, de amikor nem jött, úgy döntöttek elkezdik az
éneklést.
Csodaszép volt. A sötét éjszakában csak úgy ragyogtak a csillagok. A legszebb csillag a
karácsonyfa tetején volt. Ragyogott. Az összes utca égősorral volt feldíszítve. Ezek színesen
villogtak. Néha olyan volt, mintha az ének dallamára váltakoztak volna a színek. A
gömbdíszekről visszaverődő fényektől világossá vált az éjszaka.
Mikor befejeződött az utolsó dal is, mindenki néma csöndben várt. Seriff és Gábor ott állt a
tömeg elején. Seriff izgult, mert ő terjesztette el, hogy a Télapó itt lesz. Ha nem jön, mindenki
csalódott lesz miatta. Mondjuk volt egy B terve. Ha nem jön el a Télapó, rákeni Gáborra.
Körülbelül öt perc várakozás után megjelent valami az égen, ami egyre közelebb vágtatott.
Mindenki tudta ki az, de nem merték mondani, féltek, hogy elkiabálják. Síri csend volt, csak
halk csengettyűszót lehetett hallani. Eljött. A Télapó megjelent személyesen, talán életében
először. Ült mellette valaki. Egy öregasszony. Minden bizonnyal Télanyó. Mindkettőjük arcán
meleg mosoly volt. Rénszarvasok által húzott szánjukkal leparkoltak a karácsonyfa mellett.
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Még a szánban ültek, amikor Télapó előhúzott egy cetlit a zsebéből.
- Békével érkeztem! – kiabálta.
Télanyó odahajolt hozzá:
- A Marsra csak holnap megyünk drágám. Rossz cetlit vettél elő – súgta.
Ezek után Télapó elővett egy másik cetlit. Mindenki értetlenül figyelte őt, de kíváncsiak
voltak, mit mond:
-Seriff levele elérkezett hozzám! Figyelemmel kísértem a várost egész évben, és tudom ki a
tettes. Avval is tisztában vagyok, hogy városotokban nincs börtön, ezért elviszem magammal,
és nálam fog manóként dolgozni, mindaddig, amíg le nem gyárt annyi ajándékot, amennyit
ellopott. Tehát kérlek benneteket, adjátok át a tettest! – adta elő monológját, még mindig a
szánjában ülve.
- De ki a tettes? – harsogta egyszerre az egész város.
Télapó előhúzott még egy cetlit a farzsebéből, és hangosan felolvasta.
- Valamiféle Taknyos, akinek sok pénze van!
Mindenki a főtér szélén álló Pénzes Taksonyra pillantott, aki zavartan figyelt ki hold alakú
szemüvege mögül. Remélte, hogy megesik rajta az emberek szíve, de nem így történt. A két
rendőr fogta őt, és becipelték Télapó szánjába, aki mielőtt elrepült volna, odavarázsolta az
ajándékokat a fa alá, és a szán már el is tűnt.
Mivel Taksony este nem adott magyarázatot a rablásra, Télapó megírta levélben a városnak
az indítékot. Ezt a rendőrök kitűzték a bankra. Ebből kiderült, hogy Taksony féltékenységből
rabolt, mivel ő is árván nőtt fel, de ő soha nem kapott semmit.
Más egyéb nem történt ezen a karácsonyon. Az angyalok ugyanúgy eljöttek, mint minden
évben. Az ajándékokat ugyanúgy kinyitották, mint minden évben. És a karácsonynak vége lett,
ugyanúgy, mint minden évben.

Írta: Kováts Angéla
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Madáretető
Amikor november végén kikerül a madáretető, ott rengeteg madár, a rigótól a
cinegéig, mindenki megfordul. Még a nagy varjúk is jönnek. Így végül a verebek
kiutalnak nekik néhány nagy dió darabot. Azok megelégednek vele, és a
lepotyogó darabokat is megeszik. A bokor mögött egy vörös folt látszik.
Nemsokára előtűnik egy macska feje és fél teste. A ragadozó zöld szeme a
madarakra fókuszál. Pár pillanat múlva nekiindul, az etetőlátogatók fölröppennek
a bokorra. A macska lelapul a hóba. Valahonnan egy hangos Sicc! hangzik. A cica
elszalad. A madáretető vendégei folyamatos veszélyben vannak, de szerencsére
gyorsan el tudnak szállni. Most a cinkék visszaröppennek a szalonnabőrre.
Megint nyugalom van. Ez egy átlagos nap számukra.
Készítette:Vendl Bernadett
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Rénszarvas
Tudtad-e, hogy:
- a rénszarvas

háziállat

- a csülkei szélesek, laposak, annak érdekében, hogy az állat ne süppedjen bele a hóba és a
mocsárba

- a növényi táplálékon kívül a tojást és a kisemlősöket sem veti meg

- i.e. 1000 éve háziasították Szibériában.
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Tartása:
Mivel a rénszarvas nincs teljesen háziasítva, sok szabadtérre van szüksége a mozgáshoz.
Csordákban él. A csordák szabadon a vadonban mozognak, de folyamatosan figyelik őket. Nem
könnyű így kordában tartani az állatokat, ezért a gazdák különleges terepjárműveket, speciálisan
képzett kutyákkal, sőt olykor repülővel követik az állataikat. Télen a csorda felügyelete a pásztor
legfontosabb dolga.

Téli különmunka:
A rénszarvas jó futó, ezért szánkóhúzásra is használják- különösen Karácsony táján egy várvavárt személyhez…

Felhasználhatósága:
A rénszarvasból sok féle dolgot készítenek például: ruhát, sátrat, húst, karácsonyfadíszeket (az
Egyesült Államokban), bőréből ágynemű készül, agancsai és csontjai szerszámok illetve
eszközök alapanyagaiként szolgálnak. …

Készítette: Kada Laura
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Hószobrászat Japánban
Megkezdődött Japánban a szokásos sopporoi hófesztivál. Ez Japánban az egyik
legnépszerűbb téli ünnep. Épületekről, virágokról, emberekről és még Mickey
egérről is készült szobor. Mickey egér tizenöt méteresre sikeredett és egy épületnyi helyet elfoglal.

Hogyan készítsünk hószobrot?
(nem egy nagyméretű szoborról van szó)
Először egy biztos alapot kell készíteni a szobornak. Olyat, ami elbírja majd a
súlyát.
Lapátoljunk össze körübelül annyi havat, amennyire szükségünk lesz a szobor
elkészítéséhez, és rakjuk egy kupacba az alapra. Erősen álljon össze a hókupacunk, mert különben nehéz lesz formázni!
Nagyjából készítsük el a vonalait, és csak a fővonalak után kezdjük el
aprólékosan kidolgozni szobrunkat! (Ehhez használhatunk bármilyen
segédeszközt.)
Mikor már megalkottuk minden kicsi részletét, rakhatunk rá különböző
kiegészítőket (pl.:répa kavicsok), de ezt nem muszáj.
Így készül a mi csodálatos hószobrunk!
Boronkai Nóri
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Hidegebbnél hidegebb telek
A napokban gyakran hallani, ahogy a mostani hideg időjárást múltbéli, rendkívüli telekhez
hasonlítják. Ennek kapcsán érdemes áttekinteni, milyen szélsőségesen hideg időszakok fordultak
elő hazánkban a múlt század eleje óta. Az elmúlt 100 év leghidegebb tele következhet
Európában, különösen január és februárban várható rekord zimankó, olyan értékekkel, amit már
nagyon régen mérhettünk.
Mai fejjel nehéz elképzelnünk a Dunát úgy befagyni, hogy egy egész királyválasztó
országgyűlést elbírjon. Pedig a természeti jelenség az elmúlt évszázadokban viszonylag gyakori
volt. A folyón beállt jég számos, a nemzet sorsát meghatározó történelmi esemény színhelye
vagy oka volt, de a korcsolyás mulatságok is a Dunán zajlottak a 18. századi Pest-Budán.
Magyarországon az eddig valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet 1940. február 16-án
jegyezték fel Görömbölytapolcán. A Miskolc melletti településen akkor mínusz 35 fokos hideg
volt.

(a kép csak illusztráció, nem tartozik a leírtakhoz)
Forrás: internet
Orova Keve
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Hogyan készítsünk karácsonyi kalendáriumot?

ELKÉSZÍTÉSE: végy huszonnégy karácsonyi vagy fehér szalvétát és rakj beléjük egy-egy csokit
vagy kedves üzenetet, csavard össze és kösd át egy szalaggal. Ha ez mind megvan, számmal
ellátva akaszd (ragaszd) fel egy kartonra. És kész is van a tökéletes karácsonyi kalendáriumod.
DÍSZÍTÉSE: díszítheted fenyőfákkal, színes csillagokkal vagy egy Boldog Karácsonyt felirattal.

Készítette: Ley Flóra
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Adventi vásár Szentendrén
Idén az Adventi vásár 2013. november 30 –
tól 2014. Január 5-ig fog tartani lent a
városban. Rengeteg különböző ünnepi étel,
ital, sütemény, érdekesebbnél érdekesebb
dísztárgyak és ruhadarabok kaphatók.
Egy kis ízelítő mindebből:
- üvegfestett órák, lámpák, medálok,

kézműves és iparművészeti termékek;
- nemezből készült karácsonyi díszek, egyedi
kiegészítők, dísztárgyak;
- népi bőrtárgyak, ajándék és használati
tárgyak;
- 100% természetes anyagokból készülő
krémparfümök;
- gyümölcsből készült hideg- meleg italok,
puncs, forralt bor, marcipán csokoládé...
… és még egyéb sok finomság, és szép holmi.

50 éves a Vujicsics Tihamér
zeneiskola
Most ősszel lett 50 éves a mi közismert
Duna-parti zeneiskolánk. Az ünneplés 3
napos „sorozatra” lett beosztva (November
14-15-16). Az 1. nap főleg a kezdetekről
szólt, és a hosszabb-rövidebb beszédeket
kisebb koncertekkel tagolták. A sorozat
következő részében a tanítványok a
jelenlegi és hajdani zenetanárokkal
szórakoztatták a tömeget és önmagukat is.
Az utolsó estén gálaműsort adtak elő az
ismertebb előadók – mint például a
Vujicsics és a Söndörgő együttes – a
könnyebb műfajokból.
Készítette: Nagy Dóra Hanna
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Szeretet üzenetek

Karácsony, fényhedt karácsony.
Jobb lenne lenni máshol.
Ott ahol közel és távol,
Édesanyám, szíved a jászol.
Bella István

Kései szán fut, csillog a hó,
jégrögös úton szikrát vet a patkó.
Cinke szeméről foszlik az álom,
csenget egy csengő,
Boldog Karácsonyt!

Nem csak a karácsony adhat neked
ajándékot. Nem csak a karácsonyfa
alatt lehet csomag.
Bármikor, bárhol rátalálhatsz.
Csitáry-Hock Tamás

A karácsonyi számot írták, szerkesztették: Ley Flóra, Boronkai Nóra, Nagy Kristóf, Klinszky Lara, Vendl
Bernadett, Nagy Dóra Hanna, Kada Laura, Orova Keve, Szőke Maximo, Kováts Angéla, Pozsonyi Virág
Anna, Venter Szonja,
Egy kicsit javította: Kónya Emőke és Sőrés Marianna
Készült: 2013 decemberében
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Keresztrejtvény

1. kérdés: Hol háziasították a rénszarvast? (cikk: Rénszarvas)
2. kérdés: Ki a három király? : Gáspár, Menyhért, ………….. (cikk: A karácsony
Spanyolországban)
3. kérdés: Kinek kell karácsonykor másodpercenként 822 otthont meglátogatnia?
(cikk: A legek karácsonya)
4. kérdés: Ki szerepelt a We Are the World számban? Nagyon híres és sajnos pár
éve elhunyt Michel ……….. . (cikk: A We Are the World)
5. kérdés: Melyik az a csokoládé, amiben nem található kakaó? (cikk: Csokoládé)
6. kérdés: Mijük nem volt régen a gyerekeknek, ami ma már mindenhol átlagosan
több különböző formában megtalálható? (cikk: Nagymamám karácsonyai)
7. kérdés: Sopporoi hófesztiválon ki az a híres meseszereplő, aki említésre kerül
az egyik cikkünkben ……… egér? (cikk: Hószobrászat Japánban)
8. kérdés: Meddig tart Szentendrén az Adventi vásár? (cikk: Adventi vásár
Szentendrén)
9. kérdés: Melyik az a együttes amely a Vujicsics Tihamér Zeneiskola gáláján a
Vujicsics mellett fellépett? (cikk: 50 éves a Vujicsics Tihamér zeneiskola)
10. kérdés: Kinek ajánlja az egyik cikkünkben az író néhány saját készítésű,
karácsonyi ízesítésű süteményt egy aranyos átlátszó zacskóba csomagolva,
egy szalaggal átkötve? ( cikk: Karácsonyi ajándéktippek)
(Nagy Kristóf)

Kellemes ünnepeket, jó pihenést!
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