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December az év utolsó, a tél első hónapja. Ilyenkor a természet megpihen, téli álmát alussza, míg 
el nem jön az első melengető tavaszi napsugár. A napok egyre rövidebbek lesznek, már 4-5 óra 
között beköszönt a sötétség. Mindemellett az évnek ez a hónapja különleges mindannyiunk 
számára: tele van ünneppel és az ünnepvárás izgalmával.  
December hatodikán minden gyermek lázban ég. Kitisztított kiscipők sorakoznak az ablakban, s 
a kicsik lélegzetüket is visszatartva szuszognak ágyaikban azt remélve, 
az idén végre megláthatják az éj leple alatt érkező Mikulást. Szent 
Miklós püspök jóságával az emberek példaképévé vált. Egyszer egy 
elszegényedett nemesember leányain segített, akik hozomány híján 
magukra maradtak és előbb-utóbb a nyomor várt volna rájuk. Az 
éjszaka ellátogatott házukhoz, és egy-egy zsákocska aranyat dobott be 
az ablakukon. Innen ered a Mikuláscsomag és az ajándékozás 
szertartásos megünneplése. Szent Miklós legendás alakja mára 
felnőttek és gyermekek számára egyet jelent a szeretettel, az 
odaadással és a családi ünneppel. 
Vasárnaponként meggyújtjuk az adventi gyertyákat, minden 
alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő 
fényt és szeretetet. Ezenkívül minden gyertya szimbolizál egy-egy fogalmat is: a hit, a remény, a 
szeretet, és az öröm fogalmát. 
 Régen a karácsony elképzelhetetlen volt az ünnephez kapcsolódó szokások nélkül. Mindezekből 
mára hagyományőrző szándékkal felelevenített kedves emlékek maradtak. A karácsony azonban 
ma is a legmeghittebb szent ünnep, amely nem lehet teljes a templomi szertartások és szokások 
nélkül.  
Új keletű népszokás az adventi koszorú készítése Az estéket egykor gyertya mellett, adventi 
dalok éneklésével töltötte a család.  
A szentcsalád-járás a 20. század elejéről származó katolikus szokás. A hívek minden nap más 
házhoz vittek egy a Szent Családot ábrázoló képet, és e képnél imákat mondtak, s kisebb 
szertartásokat mutattak be. A népszokás arról a bibliai eseményről emlékezik meg, amikor a 
gyermekét váró Szűz Mária és Szent József Betlehembe érvén szállást kerestek maguknak.  
Az adventi időszak utolsó napja, karácsony vigíliája már az ünnep kezdetét jelenti, ami 

leginkább a szenteste és az éjféli mise ünnepi meghittségében fejeződik ki. 
Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát és ezen az estén 
ajándékozzák meg egymást a családtagok. Az ajándékozás szokásának 
eredete bizonyos elméletek szerint a Napkeleti Bölcsek történetére vezethető 
vissza, akik a csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. 
Karácsony napján az esthajnalcsillag feljövetele után került sor az ünnepi 
vacsorára, amely előtt azonban a gazda nem mulasztott el az udvaron a 
levegőbe lőni, és ezzel elkergetni a gonosz lelkeket. Eközben a gazdasszony 

mindent előre kikészített az asztalra, mert a vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztani. 
Imádkoztak, majd első fogásként mézbe mártott fokhagymát, dióbelet ettek, ugyancsak 
gonoszűző céllal. A ma is továbbélő szokások szerint a karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, 
bejgli, valamint dió és a család összetartását szimbolizáló kerek alma nélkül. Sok helyen vacsora 
után ma is annyi szeletre vágnak egy almát, ahányan ülnek az asztalnál, mondván: amilyen kerek 
az alma, olyan kerek, összetartó legyen a család a következő esztendőben.  
Karácsony napján a népszokások célja a gonosz ártó szellemek elűzése zajkeltéssel, állatbőrök, 
jelmezek, álarcok viselésével. Ekkor kerül sor a betlehemezésre is: ezt a játékot eredetileg 
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templomokban, majd később házakhoz járva adták elő a gyerekek. Gyakran állatok is szerepeltek 
benne, a gyermek Jézust pedig élő kisbabával jelenítették 
meg. A szereplők - pásztorok, angyalok, Mária, József – ma is 
eljátsszák a Jézus születéséről szóló bibliai történetet, majd 
átadják ajándékaikat, jókívánságaikat. Ezután a háziak 
megvendégelik őket.  
Az egyház első vértanújának, Szent István vértanúnak 
ünnepe karácsony másnapja, december 26-a. Ettől a naptól, 
azaz Szent István napjától újév napjáig jártak a regösök, 
különféle énekeket adtak elő és jókívánságokat mondtak a 
ház lakóinak. A regölés lényegében természetvarázsló 
énekmondás, köszöntés - bőségvarázsló, párokat összeboronáló, adománygyűjtő szokás volt. A 
borszentelésre Szent János napján, december 27-én került sor régen. Ezen a napon minden család 
bort vitt a templomba, amelyet a pap megáldott, mivel a szentelt bornak mágikus erőt 
tulajdonítottak. Beteg embert, állatot gyógyítottak vele, illetve öntöttek belőle a boroshordókba, 
hogy ne romoljon el a bor.  
December 28. az aprószentek ünnepe, amelyen egykor különös módon “gondoskodtak” arról, 
hogy a gyerekek egészségesek maradjanak: megvesszőzték őket. A legenda szerint minden 

fiúcsecsemő “aprószent”, akit Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor 
megöletett.  
December 31. az év utolsó napja, Szent I. Szilveszter pápa emlékünnepe. 
Szilveszter napján legelterjedtebb hagyomány a zajkeltés. Oka a gonosz elűzése, 
távoltartása, az óév elkergetése, az újév köszöntése. A két esztendőt hosszú 
harangozással is szokás összekötni.  
Decemberben az üzletek kirakatai megújulnak, kezdetét veszi az ajándékok 
beszerzésének ideje.  

 
 
SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT, AKIK DECEMBERBEN 
 SZÜLETTEK, VAGY A NÉVNAPJUKAT EKKOR ÜNNEPLIK! 

 A november 22 és december 20 közötti időszakban születettek csillagjegye a 
nyilas. Az ekkor születettek alapvetően jóakaratúak, békeszeretőek, de gyorsan 
haragra gerjednek, ha okuk van rá. Rendkívül optimisták, életszemléletük a 
legnehezebb helyzeteken is átsegíti őket. Humoruk és barátságos természetük 
vonzza az embereket. Szókimondóak, ezzel néha megbántanak másokat. 
Társasági emberek, bármikor kaphatóak akár éjszakai programokra is. Nem 

érdekli őket a hétköznapi élet, mindenben a különlegeset keresik. Szellemi érdeklődésük 
széleskörű. Keresik, kutatják az Isten, a természet, a társadalom törvényeit. A törvénytelenség 
felháborítja őket, s a zsarnokságot nem viselik el. Szavaikban, tetteikben őszinték, nyílakt, 
becsületesek. Bíznak önmagukban és ugyanilyen bizalommal fordulnak mások felé. 
Cselekedeteikben a segítség szándéka vezérli őket, nagyon jóindulatúak. A jóság olyannyira 
elvakítja őket, hogy a nyilvánvaló negatív tényeket sem látják meg. Ez lehet az alapja, hogy így 
emberismeretük nem a legjobb. Nagyszerű beszélőképességükkel lelkesedésükkel könnyedén 
meggyőznek másokat igazukról. Képesek rá, hogy még abban is kétséget támasszanak, aki 
biztosan tudja, hogy nincs igazuk. Ítéleteikben, elhatározásaikban inkább az érzés vezérli őket, 
mint az értelem. Ennek tudható be, hogy sokszor elhamarkodottan döntenek. Általában 
intuíciójuk alapján járnak el mindenben. Változatosságszeretetük legkönnyebben utazásokban, 
helyváltoztatásokban nyerhet levezetést. Amennyiben nincs módjuk ennek tényleges 
megvalósítására, képzeletük a fantázia szárnyán repül. 
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Névnapok: 

12.  04. Barbara görög eredetű, jelentése: idegen, külföldi nő 
12.  21.  Tamás  arameus-görög eredetű, jelentése: iker 
12.  24. Ádám sumér-héber eredetű, jelentése:atyám 
12.  27. János héber-görög eredetű, jelentése: Isten kegyelme 
12.  30. Dávid héber eredetű, jelentése: kedvelt, szeretett 

Hol lakik a Mikulás? 
A világ hivatalos Mikulásának számító Joulupukki valódi lakhelye Finnországban,  Lappföldön, 
Korvatunturiban, magyarul a Fül-hegyen található, melynek gyomrában van a szuper titkos 
játékkészítő manufaktúra. Maga a kopár hegyoldal nyuszi-fülre 
hasonlít, és ezen keresztül hallgatja a Mikulás egész éven át, 
hogy az egyes gyerekek jók voltak-e vagy rosszak. Feleségével 
és a skandináv népmesék legendás alakjaival, a szorgos 
manókkal éldegél itt nagyon régóta. Rajtuk kívül közönséges 
halandó nem teheti be a lábát a rejtekhelyre. A Mikulás hosszas 
keresgélés után szeretett bele Lappföldbe és telepedett le itt 
véglegesen.  
Ezen kívül természetesen minden országnak megvan a maga 

Mikulás-háza, illetve Télapója, aki az ország gyerekeit fogadja, 
és leveleire válaszol.  
A magyar Mikulás már több mint tíz éve várja kis barátait egy 
fejér megyei faluban, a Dunaújvárostól 25 kilométerre található 
Nagykarácsonyban. A nagykarácsonyi Mikulásház 1995-ben 
nyitotta meg kapuját. Pirosra festett falusi ház, kerítésén 
fenyőgirlandok, s rajta egy tábla felirattal: Mikulás-ház. Az 
udvaron apró égőkből rénszarvas sziluett, kívánságfal 
ajándékládikákkal, zöld ágakkal feldíszített ablakok. A belső 
szobák minden szögletében színes játékok bújnak meg. A 

polcokon tarka bábok, babák, a kis asztalokon papírlapok, kifestők és színes ceruzák gondoskodnak 
arról, hogy a csöppségek ne unatkozzanak a Télapóval való nagy találkozásig. A Mikulás 
dolgozószobájának is meghitt a hangulata, a valódi képeslapok, a gyerekportrék a falakon, a 
szekrényben felhalmozódott levelek látványa, a sarokban tornyosuló puttony és a csengettyűs görbe 
bot egy pillanatra elbizonytalanítja a látogatókat: lehet, hogy mégis létezik a Mikulás? Hiszen itt áll 
előttük piros, prémes köpenyben, süveggel a fején, hosszú, fehér szakállal (nem ál, hanem valódi!), 
jó kedélyűen, termetesen. 
2007 óta áll az udvaron a jóság csodakútja, amibe ha beledobnak a kis vendégek egy olyan 
pénzérmét, amibe előzetesen “belesuttogták” az utóbbi napokban elkövetett csínyjeiket, a 
“rosszaságtól” megszabadulva találkozhatnak az ősz apóval. 2010-ben megújult a szarvas farm, ahol 
hét szánhúzó patás nagy szeretettel várja a kíváncsi lurkókat, hogy egy kevéske plusz-simogatásra és 
néhány ízletes répára is szert tehessenek a napi illatos szénafejadagokon felül. És természetesen 
láthatják a gyerekek a Mikulás-ház udvarán azt a szánt, amely a Nagyszakállút repíti hozzájuk. 

 

Karácsonyig elkészül 
Az ünnepek természetes velejárója az ajándékozás. Mindenki szeret ajándékokat kapni. Persze nem 
csak kapni, adni is öröm. Az ajándék értékét pedig soha nem az ára határozza meg igazán. A 
szeretettel adott ajándék sokkal többet jelent a megajándékozottnak, mint egy drága holmi. Lehet az 
közös fényképekkel díszített ajándéktárgy, saját készítésű karácsonyfadísz, könyvjelző, 
gyertyatartó…. Csak az a fontos, hogy szívből adjuk! 
„Amíg készíted, mindig arra gondolsz, akié lesz. Nem egy pillanat csak, amíg megveszed, hanem 
hosszú órák, esték, amíg elkészülsz. Ezalatt beépül az ajándékba a szereteted is.” 

Kálnay Adél 
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A következő ajándéktárgyakat mindenki könnyen elkészítheti, még a hozzávaló anyagszükséglet 
is fillérekből beszerezhető. 
Mini lekváros üvegekből, kisebb pohárkákból ideális mécsestartók 
lehetnek. Nem csupán védik a lángot (így biztonságosabb is), de az átlátszó 
üveget könnyen és gyorsan karácsonyiassá lehet varázsolni: pl. befújhatjuk 
műhóval, ragaszthatunk rájuk matricákat, flittert, körbe tekerhetjük 
gyöngyfüzérrel vagy csupán egy selyemszalaggal. De egy egyszerű 
alkoholos filctollal is szebbnél szebb mintákat varázsolhatunk rájuk. Arany 
és ezüstszínnel finoman keretezhetjük a mintáinkat. Ha javítani szeretnénk, 
körömlakklemosóval átitatott vattával könnyen letörölhetjük az első verziót. 
Száradás után folytathatjuk a munkát.  

Karácsonyi ajándéknak remek dolog a fürdősó, főleg ha saját magunk 
készítjük el. Tengeri sót összekeverünk néhány csepp ételszínezékkel és 
néhány csepp illóolajjal. (A szükséges anyagok bármely nagyáruházban 
kaphatók.) Beleöntjük egy formás üvegbe, amit aztán még kedvünk szerint 
díszítgethetünk. Csinálhatunk több színből csíkos mintát is az üvegbe töltött 
fürdősónak, csak arra ügyeljünk, hogy a különböző színeknek megegyezzen az 
illatuk. Hölgyeknek piros-narancssárga, rózsaszín-lila, férfiaknak kék-zöld 
színkombinációt készíthetünk. 

Színes kartonból és fonalból pillanatok alatt készíthetünk fényképes könyvjelzőt. Vágjunk ki 
színes kartonból kb. 15 cm hosszú, kb. 4 cm széles téglalapot. Ha van cakkos ollónk, még szebb 
lesz a könyvjelző széle. Majd egy hasonló formájú, de kb. fél cm-rel kisebb téglalapot vágjunk ki 
egy másik színű kartonból. A kisebb karton felső részén egy akkora kört kell kivágni, hogy alá 
téve jól látható legyen a fényképed. A két téglalapot ragasszuk össze úgy, hogy a kettő közé, a 
felső lapon lévő kivágásba a fénykép kerüljön. A könyvjelző alsó 
részére két lyukat lyukasszunk, és egy fonalat fűzzünk be, melyből egy 
masni készítésével el is készült az ajándék.   
Aki ügyesen kezeli a számítógépet, ennek segítségével 2012-es 
falinaptárt is készíthet. Vegyük elő az elmúlt évben készült fotókat, és 
válasszunk ki közülük tizenkettőt. Lehetőleg minden évszakból legyen. 
Ezeket rendezzük sorba úgy, hogy mindegyik hónaphoz megfelelő 
fénykép kerüljön. Szövegszerkesztőben állítsuk össze a fotókat, 
minden oldalon felül legyen egy fotó, alatta pedig a hozzá tartozó 
hónap naptárrésze. A naptárat tartalmazó word - sablon letölthető az 
internetről. Így saját kezűleg is elkészíthető a karácsonyi ajándék. Ha a 
lapokat kinyomtattuk, illesszük össze őket. Egy vagy két lyukat 
tegyünk a tetejére, ahol színes szalaggal összefogva fel lehet akasztani 
a falra.  
 

Örömteli ajándékkészítést! 
 
 

Szép versek nagy költőktől…  
 
A karácsony a szeretet ünnepe - hangzik el decemberben egyre többször. Ha a karácsonyi versek 
között szemezgetünk, ott is azt tapasztaljuk, a költemények is arra biztatnak bennünk, hogy 
legalább karácsonykor álljunk meg egy pillanatra, nézzünk úgy egymásra, ahogy talán egész 
évben nincs módunk. Lássuk a családtagjaink és a környezetünkben élő emberek igazi arcát, 
érezzük a vágyaikat, vegyük észre bennük a jót, értsük meg fájdalmukat, figyeljünk rájuk. Ezeket 
a gondolatokat fogalmazza meg Móra László is a következő költeményében: 
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Móra László: Karácsony édes ünnepén 
 
Legyen ma templom minden ember szíve, 
Melyben a lélek szárnyat bontogat! 
Karácsony édes ünnepén 
Legyen imádság minden gondolat. 
  
Legyen ma templom minden ember szíve, 
S legyen a templom tiszta, szent fehér. 
Karácsony édes ünnepén 
Istennek tetsző legyen a kenyér. 
  
Szálljon szívünkbe áldott akarat, 
Ez kösse egybe mind a kezeket. 
Karácsony édes ünnepén 
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! 
  

Akinek könnyet osztogat az Élet 
És kín a napja, kín az éjjele, 
Karácsony édes ünnepén 
Ne fuss előle! Óh beszélj vele! 
  
Testét takard be s enyhítsd sok sebét! 
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled. 
Karácsony édes ünnepén 
A szíved szépül, őt ha öleled.  
 
Az emberszívek örökélő őre 
Tegye ma össze mind a kezeket! 
Karácsony édes ünnepén 
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

… és költőpalántáktól 
 

Orsós Tibor: Karácsony 
 
Amikor azt a szót hallom, hogy karácsony, 
nekem az jut róla az eszembe, 
hogy mindenki együtt van, 
szeretet van és béke. 
 
Ilyenkor mindenki törekszik arra, 
hogy a legjobb énjét hozza, 
hiszen ez  
a szeretet napja. 
 

A mama kalácsot süt este, 
benne van a szíve, lelke, 
azért olyan omlós és puha. 
Elámul, aki megkóstolja. 
 
Egyet mondok, 
jó ez a karácsony. 
Mindenkinek a csillogást, 
a jóságot és a boldogságot kívánom. 

 
 

 

Rekorder szaloncukor 
Jellegzetes karácsonyi csemege a szaloncukor, amelyből ma nagyon sokfélét vásárolhatunk. 
Nevét a reformkorban kapta, amikor is - francia minta nyomán – a polgári lakásokban a 
fogadószobában, azaz szalonban  állították fel a karácsonyfát,  így lett a rajta lógó díszesen 
csomagolt csemege neve szaloncukor. A fára akasztható, selyempapírba és csillogó sztaniolba 
burkolt édességet kizárólag a magyarok készítik. A szaloncukor őse azonban a francia fondant 
cukor.  
Hogy mikor lett a fondant-ból szaloncukor? Nos, erre nincs pontos adat. Az azonban tudható, 
hogy a fát díszítő szaloncukor valamikor a XIX. században jelent meg az üzletekben. A 

század második felében már keresett karácsonyi idényterméke 
volt a hazai cukrásziparnak. Akkoriban természetesen kisüzemi 
körülmények között, kézi munkával, szabad tűzön, lábasokban 
főzték a fondant-t. Hűtötték, majd újból felmelegítették, 
ízesítették, formába öntötték, csomagolták. Aztán fokozatosan 
gépesítették a szaloncukor készítésének valamennyi műveletét. 
A leghosszabb ideig a csomagolásban őrizték meg a kézi 
munkát. Sok kis műhelyben még a második világháború után is 

kézzel rojtozták a csomagolópapírt, csavarták a sztaniolt a dekoratív édességre. 
A Bonbonetti cég 2011. december 7-én elkészítette a világ legnagyobb szaloncukrát, amely 
több mint 200 kg és 3 méternél is hosszabb lett. Éppen 20.000-szer nehezebb hagyományos 
méretű testvéreinél, s ha szeretnénk felakasztani egy karácsonyfára, célszerű lenne egy 
legalább 60 méteres fát választani. Mozgatni is csak targoncával tudják. Ezzel a mérettel 
bekerült a Guinness-rekordok könyvébe.  
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                                                                             Zöld Karácsonyt! 
 
 
Karácsony estéje elképzelhetetlen volna karácsonyfa nélkül. Szép és látványos ünnepi szokás 
ez, jóllehet a karácsonyfa-állítás nem nyúlik vissza régi időkre. A különböző ünnepek során a 
fák, örökzöld növények minden népnél nagy szerepet játszottak. A magyar népi 
hagyományokban a karácsonyi életfa vagy termőág tekinthető a karácsonyfa elődjének. 
Bibliai eredetű magyarázat szerint ez a fa Jézus családfáját is jelentette.  
A karácsonyfa-állítás szokása a 17. században terjedt el. Az első, történelmileg is 
megalapozott adat 1605-ből származik. Egy strasbourg-i polgár jegyzetei arról árulkodnak, 
hogy városában akkoriban terjedt el a fenyőfa-állítás. Magyarországon csak a múlt század 
második felében kezdett elterjedni ez a szokás a bécsi udvar ösztönzésére. Először csak a 
nemesi családoknál - Brunswick Teréz, martonvásári grófnő állított karácsonyfát 1824-ben -, 
később a módosabb polgároknál is elterjedt. A parasztok körében csak 
ebben a században, sokaknál csak 1945 után honosodott meg a 
fenyőfa-állítás. Angliában ma sem szokás fenyőfát állítani, helyette 
fagyöngyből készült koszorút függesztenek a mennyezetre. A 
karácsonyfadísz korábban alma, dió, házilag készített sütemények, 
mézeskalács volt. Az 1880-as években jelent meg az üvegdísz. 
A huszonegyedik század embere számára is a Krisztus születéséről megemlékező ünnep 
elengedhetetlen kelléke a karácsonyfa. Nemcsak látványuk, hanem illatuk is hozzájárul az 
ünnepi hangulat megteremtéséhez.  
Lassan mindenkit foglalkoztat a kérdés, hogy hol mennyiért és milyen karácsonyfát vegyen az 
idén. Egyre többen gondolják úgy, hogy a szeretet ünnepének nem a fenyők megtizedeléséről 
kéne szólnia. A százával kivágott, majd a szemétre vetett fenyők látványa kifejezetten 
lehangoló tud lenni. Az érzelmek és a környezettudatosság az oka, hogy egyre többen más 
alternatívákat keresnek. Az igazi megoldás a gyökeres fenyő, amely cserépben van, és az 
ünnepi időszak után, a tavasz közeledtével a kertbe is kiültethető vagy a terasz éke lehet a 
következő karácsonyig. Vannak olyan lehetőségek is, hogy a díszek leszedegetése után vissza 
lehet vinni a fát a kereskedésbe. A díszek esetében kezdenek teret hódítani az újrahasznosított 
papírból készült csodák, de akár só-liszt-víz keverékéből is remekműveket aggathatunk az 
ágakra. 
Energiatakarékos, LED- izzókat akasszunk a fára, és a fényár helyett gyújtsunk gyertyákat a 
szobában. Hangulatosabb lesz így az ünnep! 
A fa alá kerülő ajándékok esetében szintén fontos a tudatosság. Ne vegyünk felesleges 
vackokat, amelyek csak a tér kitöltésére hivatottak! Igyekezzünk hazai termékekkel meglepni 
szeretteinket, és figyeljünk a csomagolásra is.   
Gondoltátok volna, hogy évente 100 000 tonna karácsonyi csomagolópapír fogy Európában? 
Ez mintegy 600 000 fa kivágását jelenti, ami pontosan 1,2 milliárd m2 papír. Ezzel akár egész 
Budapestet be lehetne borítani - kétésfélszer. 
És mindez csupán azért, hogy ajándékaink néhány percig gyönyörű ruhában pompázhassanak 
- majd a papírok egyetlen mozdulattal kerüljenek a szemetesbe. 
Nem mindegy, hogy újrahasznosítható anyagba burkolunk valamit, vagy száz év múlva is a 
természet „éke” lesz egy-egy műanyag csomagolóanyag. 

A Zöld Karácsony nem a lemondásról, hanem az odafigyelésről, a tudatosságról szól. 
Apró léptekkel haladva jobbá tehetjük Földünket - még az ünnepek alatt is. 

Legyen idén más a karácsony! 
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Suli-sztoryk dióhéjban 
 
 
 
 
 
 
 

November 26-án este 8órai kezdettel került sor az 
iskola és szülői munkaközösségének szervezésében a 
hagyományos iskolabálra. A rendezvényen fellépett 
az iharosberényi hagyományőrző együttes, akik 
somogyi, zalai és mátyusföldi táncokat adtak elő, 
majd a Ritmus kórus és Horváth István versmondó 
produkcióiban gyönyörködhetett a közönség. A zenét 
a Zsohár zenekar szolgáltatta. A tombolán sok 
értékes nyeremény került kisorsolásra. A bálban 
megjelent több mint 100 vendég a finom vacsora 

elfogyasztása után hajnalig önfeledten szórakozott. 
 
Elérkezett az Ádvent, a karácsonyvárás ideje. Követve a hagyományokat, az aulában 
felállított adventi koszorú körül az 5. – 6. osztályosok és az énekkar ünnepi műsorainak 
segítségével kerültünk hétről-hétre lelkileg is közelebb az ünnephez. A műsorokat Attila bácsi 
gitárkíséretével elénekelt közös dalok tették még hangulatosabbá. 
 

December 6-án 10 órakor megérkezett iskolánkba a Mikulás. A 3. órában az alsós, a 4.-ben 
pedig a felsős osztályokat látogatta végig, „kegyetlen” Krampuszai kíséretében. A kis 
ajándékok fejében az osztályok énekléssel kedveskedtek nekik. Ebéd után a papírgyűjtés 
eredményhirdetésére került sor, a győztes alsó és felső tagozatosok egy-egy tortát is 
átvehettek. Ezen kívül minden osztály egy – egy Mikulás-minyont kapott személyenként az 
eredményes gyűjtőmunka elismeréséül. Osztályonkénti klubdélutánnal fejeződött be a nap. 
 

December 8-án az 3. és a 4. osztályosok színházlátogatáson vettek részt. A győri Forrás 
Színház előadásában a Székely betlehemes című előadást nézték meg. Élő zene és néptánc 
színesítette a produkciót. Szürettől pünkösdig idézték fel a népszokásokat a szereplők, 
központban a betlehemezéssel. Palkó és Katinka a két főszereplő, ezen alkalmak segítségével 
szeretett egymásba, ami pünkösdi esküvővel zárult. Szép viseletek, ötletes jelmezek tették 
még emlékezetesebbé az előadást.   
 

December 15 – 21 között karácsonyváró ünnepi hetet rendeznek iskolánkban. Az egyes 
napok programja: 
december 15:  13:00   Az ünnepi hét megnyitója,  
    Néprajzi kiállítás 
   13:30 Régi idők karácsonya – kézműves foglalkozás 
december 16:   9:45 Közös karácsonyfa-díszítés 
   13:00 Karácsonyi szavalóverseny 
december 19:  13:30 A Talentum Művészeti Iskola iharosberényi növendékeinek   
    bemutatója 
december 20:  10:40 A 4. adventi gyertya meggyújtása 
december 21:  10:00 Karácsonyi műsor – a „Szeretet-díj” átadása 
 

December 22 – 2012. január 2-ig  tart a téli szünet. 
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Kannibál gyerek az anyjához:  
- Anyu! Én nem szeretem a Mikulást! 
- Nem baj kisfiam!Tedd a tányér szélére, majd 
megeszi apád! 
 

Hallom, letartóztatták a férjedet. 
- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi 
bevásárlást. 
- Hogyan? Hiszen már majdnem Karácsony van! 
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott 
volna... 
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:                      
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 
- Parketta, kisfiam. 
 
 

 
 

Alsósoknak: 
Télapó összeírta Krampuszainak, hogy mit csomagoljanak össze 
zsákjába a piripócsi iskola diákjai számára. A nyomtatójából azonban 
sajnos kezdett kifogyni a tinta. Az utolsó pár ajándék már alig 
olvasható. Segíts a Krampuszoknak a feladatuk elvégzésében!  

 
m . . . a r . n;    . z . l o . . u k . r;     n . a l . k .;    . e s e k . . . v;    . á r . . s j . . é k;    . a n . n;     
. i l c . . l . ;    m . . y . r ó ;    c . . k . l . . é;    k . . ó . a;    k . . z . y ű;     k . r t . . ;     . i r g . . . ; 
 

Felsősöknek: 
Télapó a piripócsi iskolában jóságáért 5 fiút és 5 lányt különleges ajándékban 
részesített. Keresztnevüket azonban egy „badar” történetben elrejtve árulta csak el. 
Kik ők?  
 
"E mesebeli rénszarvas kapálta másnak a földjét. Sokan nagyon szívesen 
hallgatták, miközben tíz halász lógatott hálókat a tóba. A vezérhalász 
kérte rézfúvósok fölvonulását, de azok ott óhatatlanul megfáztak volna, 
ezért nem jöttek. Érthető, hogy a halász kiabál: Intő példa ez 
mindenkinek." 
 

A rejtvények beadási határideje: 2012. január 18. 
Sorsolás: január 20-án. 
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Békés, boldog karácsonyt és 
sikerekben  gazdag új esztendőt 
kívánnak az újság szerkesztői 
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