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December 
 

                              
December döcögve  

sántít rögről rögre, 

megvénült, elfáradt,  

mint a repedt bögre. 

Tarisznyája mélyén  

vakáció, ünnep, 

sok-sok szép ajándék -  

jut mindegyikünknek. 

 

Simon Emil:              

Hónapok 
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Zachris Topélius 

 

Kis karácsonyi dal 

 

Kapunk előtt áll karácsony, 

Kopogtat a kapufán:  

Nyissatok ajtót, gyerekek,  

Fázik a bokám! 

Fiatalok és öregek, 

Nem könnyú a kosaram, 

Bejöhetnék melegedni, 

Nagyon meghűtöttem  

magam. 

 

Tessék bejönni,  

kedves karácsony! 

Nemes Nagy Ágnes 

Karácsony 

Fehér föld, szürke ég,                    
a láthatáron 

narancsszín fények                  
égtek hűvösen. 
Pár varjú szállt                             

fejem felett kerengve 
s el nem repültek volna 

űzve sem. 

Csak álltam szürkén,                      
szürke ég alatt. 

– S egyszerre, mint gyors, 
villanó varázs 

egy kicsi szó hullott elém: 
karácsony, 

mint koldus kézbe                        
illatos kalács. 

Csodáltam. És a számon 
hála buggyant, 

nem láttam többet                              
kósza varjakat: 

olyan szelíd volt,                           
mint a gyermek álma, 

s olyan meleg volt,                          
mint a nyári nap. 

 

Grecsó Krsztián 

Évsorló                       

/részlet/ 
 

Feri bá: Mikulás,                       
December: lazulás, virgács 

az egy vessző   nem túl 
vágygerjesztő. 

Karácsony: szeretés,        
kismadáretetés,                   

diós mák, káposzta,       
nagyi ma áthozta. 

 

 
 

                   

 

 

Juhász Gyula 
 

Betlehemes ének 
 

Ó, emberek,                    
gondoljatok ma rá, 

Ki Betlehemben                   
született ez este 
A jászol almán,                     
kis hajléktalan, 

Szelíd barmok közt, 
kedves bambinó, 

Ó, emberek,                        
gondoljatok ma rá: 
Hogy anyja az Úr 
szolgáló leánya 
És apja ács volt,                
dolgozó szegény 

S az istállóban várt 
födél reájuk. 

Ó, emberek,                        
gondoljatok ma rá, 
A betlehemi kisded 

jászolára, 
Amely fölött nagyobb 

fény tündökölt, 
Mint minden várak s 

kastélyok fölött. 

Ó, emberek,                   
gondoljatok ma rá, 

Ki rómaihoz,                           
barbárhoz, zsidóhoz, 

A kerek föld                      
mindegyik                           

gyermekéhez 
Egy üzenettel jött: 

Szeressetek! 

Ó, emberek,                                        
gondoljatok ma rá! 
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Heinrich Heine 

 

A három királyok Napkeletről 

 

A három királyok Napkeletről 
Bezörgettek minden házba: 

Melyik a betlehemi út, 
Te kedves fiú, te leányka? 

 
De nem tudta ifjú és nem tudta vén 

És tovább ballagtak hárman. 
Egy csillagocskát követtek ők, 

Mely tündökölt kedves, vidáman. 
 

És József háza fölött megállt. 
Ott bementek, meghajoltak. 

A kisborjú rítt, a gyermek sírt, 
S a három királyok daloltak.  

Karácsonykor                                      
csillag nyúlt ki 

Betlehem felett. 
Betlehemi istállóban 

Jézus született. 
Karácsonykor                                         
szívetekben 

Legyen szeretet. 
Jézus útján járjatok, 
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Mentovics Éva 

Karácsonyi jókívánság 

Szent karácsony beköszöntött, 
pompázatos ruhát öltött. 

Oly szaporán, mint a zápor, 
ezer csillag hull a fáról. 

Örömkönnyek hullnak egyre, 
s pottyannak a kis kezekre. 

Fenyőfánkat körbeálljuk, 
és egymásnak azt kívánjuk: 

E szép este minden fénye 
adjon erőt az új évre. 

Minden napja legyen ünnep, 
melengesse kis szívünket.  

 

Gazdag Erzsi  

Három királyok 

Meghozta az ünnepet 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár 

Mire nevük kimondom, 
mindegyike kis király 

Ajtóm előtt megállnak 
vándor Három Királyok; 

koronájuk fülig ér, 
alig látszik orcájuk. 

Gáspár előénekes, 
közben, kőzően furulyál 

Menyhért verse elszakadt, 
összefűzi Boldizsár 

Fénylik botos-csillaguk, 
fénylik arcuk pirosan. 
Felmutatják jászolban 

a gyermeket, a barmokkal 

Apró Három Királyok, 
ünnephozó barátok, 

karácsonyi köszöntőnek 
beállnék én hozzátok! 

Egy nagy karácsonyfa 

Ez az egész világ 
egy nagy karácsonyfa. 
S ahány emberi szív, 
mind ragyogó gyertya. 

Így látjuk ilyenkor, 
Betlehemes éjben. 

Így igaz a világ, 
a gyertyák fényében, 
a szívek fényében. 
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Dsida Jenő  

 Itt van a szép víg karácsony 

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege! 

Kicsi szíved remeg-e? 

Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 

szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született. 

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 

aranymese, áhítat 
minden szívet átitat. 

Pásztorjátszók, be-bejönnek, 
és kántálva ráköszönnek, 

a csatádra. Fura nép, 
de énekük csudaszép. 

Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték, 

szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született. 

Baja Mihály  

 Karácsonyest otthon 

Ami kisfalunkban, 
egy kis fehér házra, 
Leszállt a karácsony 
Simogató szárnya. 

Majd a házigazda 
Letéve pipáját 

Kinyitja a család 
Öreg Bibliáját 

Ahogy elköltik az 
Ünnepi kalácsot: 

Énekelnek egyet… 
Így szokás ez nálok 

S mig olvas belőle 
Mind ügyelnek rája, 

Áhitattal nézik 
Hogy mozog a szája? 

Majd kopogás hallik, 
A szomszédok jönnek 
Szép jóestét s boldog 
Ünneplést köszönnek   

Egyszer csak elhallgat, 
Becsukja a könyvet 

S azt monda, mig titkon 
Letörül egy könnyet: 

S a beszélgetésnek 
Se vége, se hossza, 

Nincs, ki idejöket 
Megszabja, megossza. 

„Hát ez a mi fiunk 
Hol-merre jár mostan?” 

Édes anyám szíve 
Erre nagyot dobóan. 
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Grecsó Krisztián 
 

Karácsony 
 

A papája Kisjézuskát ’hogy örökbe fogadta,  
Lehetett a kis Istennek szép emberi alakja,  
Pici keze, apró lába, hajacskája zsenge fű,  

Sírós volt meg bújós is, és, akár az ég, kék szemű.  
 

A Kisjézust a szülei már örökbe fogadták,  
Szívük édesgyermekét szűk jászolban ringatták,  
Szerették, mert ott született, ahol él a szeretet,  

Szerették, mint ahogy lehet szeretni egy gyereket.  
 

A Kisjézus mosolyog, és sír is, ha jön a foga, 
 Az Isten fia azért ember: odakerült, ahova,  

Ez a kisded azért jött, mert kell nekünk a szeretet,  
Ezért küld a Jóisten a szívekbe is gyereket.  

 
A karácsony ahhoz jön el, ki nagyon tud szeretni,  
És tudja, hogy milyen jó dolog is szeretve lenni,  

A karácsony nem díszes fa, azt jelenti, vagy nekünk,  
Ez az ünnep: áldott lett egy kisdeddel az életünk.  

 
Máriának van kisfia, Isten küldte őneki,  

József lett az apukája, pedig ő sem isteni,  
És nem is hős, nem szupermen, mégis kedves karakter,  

Apuci csak, egyszerűen, pulcsija sem szkafander.  
 

Akinek az Isten intett, ad a szívébe áldást,  
Annak egy istálló elég, ha nem találna szállást,  

Nem mese ez, és ha mese, akkor is egy szép álom,  
Ki álmodja, boldog gyerek, vagy azzá kéne váljon.  

 
Akinek van, szerencsére, anyukája, apuja,  

Annak egyre szélesebb a máris széles mosolya,  
A karácsony ahhoz jön el, ki nagyon tud szeretni,  
És tudja, hogy milyen jó dolog is szeretve lenni.  
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Karácsonyi szeretet 

Mikor szent karácsony 
Angyalai szállnak, 

Öröm a vendége 
Minden igaz háznak. 

Eltörpül ilyenkor, 
A lárma, az árnyék, 

Megszépül a szívben 
Minden igaz szándék. 
Mert Karácsony este 

Isten jár a földön, 
Hogy templomává váljék 
Minden szív és hajlék. 
Mikor szent karácsony 

Csillagfénye árad, 
Termo öle nyílik, 

Minden barázdának. 
S míg száll a szikra 

A fenyőágon 
Szaporodik a sok mag 

Szerte a világon. 
A megszentelt földbe 

Az Isten veteget, 
S minden elvetett mag 

Szeretetet terem. 

Karácsony estéje 

Jó gyermekek öröme, 
itt a szép karácsony. 

Ajándékok özöne, 
gyertya fényes fákon. 
Águk erre-arra ring, 

s mintha csengne-bongna mind. 
Nem csak alma, meg dió, 

egyéb is van rajta. 
Ami kedve, ami jó 
mindenféle fajta. 

Itt könyvek, ott baba int, 
kis Jézuska hozta mind. 

Áldott ünnep 

Áldott ünnep szent karácsony 
csakhogy itt vagy újra, 

te vagy a mi gyógyulásunk, 
üdvösségünk útja. 

Mindenünk vagy, nálad nélkül 
mi semmit sem érünk, 

boldogságot, békességet 
csak te adsz minékünk. 
Földi nehéz életünkért 

hitet adsz cserébe, 
s angyalaid fehér szárnya 

visz a magas égbe. 
Óh mi édes ünnepünk, te 
szelíd szép karácsony, 

úgy borulj ránk, hogy szívében 
minden ember áldjon. 
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Verses találóskérdések 

 

 

 

 

 

 

Keresd meg a ké-

pen, kikről szól a 

versike! Karikázd be 

azonos színnel a 

találóskérdést és a 

kitalált állat képét! 

Tovasikik, tovaszáll,                 
csíkokat húz a havon,        
száguldhatok vele én 
is   telente, ha aka-

rom. 

 

Repülhetek, mint a szél,    
suhanhatok, szállhatok. 

Ha kijössz a domboldalra,   
onnan te is láthatod. 

 

Felhúzzuk a magasba,                         
a völgy felé csusszanunk—   
hogyha netán el is dőlnénk,   

puha hóba huppanunk. 

 

Csúszkálj velem, kiskomám,   
biztos te is kedveled! 

Fából készült hójárgány ez,   

Kint tölti az egész telet—                  
havat, jeget nagyon szeret. 

Hó ruhája, jég cipője,                                 
zúzmara a fejfedője. 

 

Lába, hada, feje kerek,                    
szereti őt minden gyerek. 

Nincs fedél a feje felett,     
imádja a hideg szelet. 

 

Boldog míg a környék havas,  
bénkódik, ha itt a tavasz. 

Ha kisüt a tavaszi Nap,                     
testéből csak tócsa marad. 

Olyan, mintha  

porcukorral  

szórnánk be a tájat,                               

fehérek a növények és                            

fehérek a házak. 

Ünnepivé varázsolja     

 tortádat, s az asztalod…     

ott csillog a fenyőfádon,    

hogyha te us akarod. 

 

Délcegen áll, s koronája   

lobban, csillog tetején,     

úgy tündököl, s tácol egyre   

a vöröslő. Sárga fény. 

 

Szellő lebben, lángja lobban.  

S elhamvad a korona….     

Karcsú teste csúcsa felől    

füstcsík imbolyog tova... 

A versek Mentovics Éva—Füzesi Zsuzsa: 

Verses találós kérdések és Nyulász Péter: 

Miazami és Miazmég                    

című könyvéből származnak 

 

Kell egy fazék,  

meg egy répa, 

három labda hóból gyúrva,   

hozzá néhány széndarab,   

ha megfőzöd elolvad. 

Mi az? 
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Linda Jennings 
 

Bandi pónija 
 
Bandinak volt egy pónija. Pirítósnak hívták. Bandi nagyon szerette a pónit, mindennap 
megfésülte a sörényét, gondosan ápolta a szőrét. Bandi testvére, Pista sokat csúfolta 
Pirítóst. 
– Túl kicsi. Semmire se lehet használni. Nem tudja átugrani a kerítést sem. Olyan kö-
vér, sose nyersz vele versenyt. 
Bandi nem törődött a csúfolódás-
sal. Pirítós kitartóan ügetett az 
ösvényeken, és nagyszerű barát 
volt. Ki akart versenyt nyerni vele? 
István mégsem hagyta abba a 
csúfolódást. Néha még anya és apa is kinevette Pirítóst, hogy ilyen jó húsban van. 
– Inkább Hordónak kéne hívnod – mondta apa -, nem Pirítósnak. 
Azon a karácsonyon a havazás nem akart elállni. Apa az ablakból nézte, hogy hull egy-
re jobban a hó. 
– Ha nem áll el – mondta -, nem tudok elmenni kocsival a nagymamáért, még az aján-
dékokat sem tudjuk elvinni neki. 
Bandi szülei minden karácsonykor ajándékokat vittek a nagymamának. Karácsonyeste 
a nagymama örömmel bontotta ki a csomagokat. Kisgyermekkorára emlékezett, Né-
metországra, ahol ez volt a szokás. Karácsony első napján aztán ő jött át Bandiékhoz 
ebédre. Most úgy látszott, ezt a karácsonyt ajándékot és családi ebéd nélkül, egyedül 
kell a nagymamának töltenie. 
– Nagyon csalódott lesz szegény – mondta anya. 
Bandinak mentő ötlete támadt: 
– Talán hasznát vehetnénk Pirítósnak – 
mondta. István nevetni kezdett. 
– Ez a négylábú karácsonyi kalács? 
Miben tudna ez segíteni? 
– Karácsonyeste elviszem vele az aján-
dékokat – mondta Bandi. – Pirítósnak 
nem számít a hó. Másnap meg apa 
megy el Pirítóssal. Fölülteti rá a nagy-
mamát, elhozza hozzánk. 
István már nem nevetett, anya és apa is 
gondolkodóba esett. 
– Nincs olyan messze, hogy ne érnél 
vissza sötétedés előtt – szólt anya. 
– Figyelj jól az útra! – mondta apa. – 
Még látható a csapás. 
Bandi felült Pirítós hátára, és elindult az 
ajándékokkal a nagymamához. Kará-
csony reggel pedig a nagymama fölvet-
te a legszebb ruháját. Fölült Pirítósra, 
akit apa kötőféken vezetett hazáig. 
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Ez állati! 

Állati legek 

A legokosabbak                                                                                                        
 

Sorozatunknak ebben a részében nem hirdetünk abszolút győztest, mert az állatok 
intelligenciáját tudományos eszközökkel nehéz mérni, így a legokosabbak rangsorát is 
igen körülményes lenne meghatározni. Ezért inkább a legérdekesebb példákból válo-
gattunk. 

A legsokoldalúbb tudással kétségtelenül 
a csimpánz rendelkezik. Képes felismerni magát 
a tükörben, eszközöket használ a táplálék megszer-
zéséhez, vannak érzelmei, gondolatai és tevékenysé-
geit, programjait előre meg tudja tervezni. Viselkedé-
se tényleg sokban hasonlít az emberéhez. 

A házi állatok közül a kutyát, esetleg a macskát gon-
dolnánk a legokosabbnak, pedig a disznó képességei bőven felülmúlják a házi ked-
vencekét. A csimpánzokhoz hasonlóan ők is tanulékonyak. Felismerik magukat 

a tükörben, sőt képesek megtalálni azt a táplálékot, amit csak 
a tükörben láttak. Meg tudnak oldani összetett feladatokat, és 
ha elég nagy a kifutójuk, még véletlenül sem a táplálék közel-
ében végzik el kis- és nagydolgukat. Tehát nemcsak hogy 
okosak, hanem a közhiedelemmel ellentétben tiszták is.  

A delfin, kedvenc vízi emlősünk is felismeri magát 
a tükörben, eszközöket használ és tervszerűen tud feladatokat 
megoldani. A palackorrú delfin például tengeri szivacsot hasz-
nál érzékeny orra védelmére, 

amíg a tenger fenekét pásztázza ennivaló után kutat-
va. Speciális füttyjelekkel egymást is megkülönbözte-
tik, ha úgy tetszik, mindegyik delfinnek külön neve van, 
s azon szólítják egymást.  

A varjú az eszközhasználatban az egyik legnagyobb 
ász a madarak között. Hernyóra például apró botok-
kal felszerelkezve vadászik, amiket saját maga készít. 
Mivel kiválóan alkalmazkodott a városi élethez, állító-
lag arra is képes, hogy autók kerekei alá dobálja a 

gyümölcsöt, mert tudja, hogy 
így könnyebben hozzájuthat az ízletes belső magjához.  

A polip kiemelkedően intelligens állat. Kiválóan tájékozódik, 
hosszú és bonyolult útvonalakat is megjegyez. Na-
gyon ötletes a zsákmányszerzésben. Például kagylóhéj alá 
rejtőzve lesi az áldozatát, s ha a kagyló jól szolgált, magával 
cipeli és többször is felhasználja.  
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Természetkalendárium 

                             Madáretetés a kertben II. 

A Magyarországon maradó és telelni hozzánk érkező 
madárfajok képviselői emberi segítség nélkül képe-
sek átvészelni a telet. Azért nem vonulnak el, illetve 
azért vándorolnak, kóborolnak hozzánk, mert itt ősz-
szel és télen is megfelelő táplálékot találnak. Ha pe-
dig az időjárási szélsőségek (elsősorban a hólepel) 
vagy a természetes táplálékbázisok kiürülése miatt ez 
a helyzet megváltozik, a madarak területet váltanak, 
gond nélkül tovább repülnek.  

Mi legyen az etető? 

Akár egy virágcserép alátét vagy egy félbevágott és a fára felkötött 
petpalack is megteszi. Gyümölcsöt egyszerűen felszúrhatsz, préselt 
maggolyót felköthetsz az ágra. Fontos, hogy a macska ne férjen hoz-
zá, és ne tudja meglepni a békésen ebédelő vendégedet. 

Az itató 

Ne feledkezz meg erről sem! Az etető mellett 
mindig legyen itató is. Ha befagyott benne a víz, 
olvaszd fel langyos víz utánatöltésével. Fő, hogy 
télen is legyen hol inniuk és fürödniük a vendé-
geidnek. 

A verebek etetése 

Télen a verebek is a védelmünkre szorulhatnak. Ne 
űzd el őket az etetőből csak azért, hogy a cinkéket 
védd! A cinkék meg tudják védeni magukat. Nem 
azért ugrálnak ide-oda fürgén az etetőben, mert a 
verebek űzik őket, hanem mert másként szoktak en-
ni: egy-két magot a csőrükbe kapnak, és behúzódnak 
vele a bokorba, hogy ott törjék fel és ott fogyasszák el 
nyugodtan. 

Az énekesmadarak téli etetésének célja nem az élet-
ben tartásuk, hanem a közelünkbe csalogatásuk. Ennek két alapvető oka van: 

1. a madarak látványa, közeli megfigyelhetősége rendkívüli élményt jelent gyerekek-
nek és felnőtteknek egyaránt, ami egyben a természeti környezet megóvására ösz-
tönöz bennünket; 

2.  a madarak jelenléte biológiai védekezést jelent az általuk az etetőhely közelében 
összeszedett gyommagvaknak, rovar- és kisrágcsáló-kártevőknek köszönhetően. 

http://kabocalap.com/images/202012/kab48.jpg
http://kabocalap.com/images/202012/kab48.jpg
http://kabocalap.com/images/202012/kab50.jpg
http://kabocalap.com/images/202012/kab49.jpg
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Hogyan lett? 

           Dobostorta-történet, vattacukor, Kinder-csoki 

Minden gyerek szereti az édességet, így sorozatunk mostani részében három 
fajtát is bemutatunk. Lesz köztük valóban elegáns cukrásztermék, igazi vásári finom-
ság, és üzletekben kapható, nem csak a csoki miatt csábító meglepetés is. Mielőtt el-
kezdjük, azt azonban mindenképpen fontos elmondani, hogy édességet mindig csak 
módjával szabad fogyasztani, és az ezekben az ínyencségekben lévő sok cukor miatt 
evés után a fogmosás szinte kötelező! 

Sokan úgy gondolják, hogy a dobostortát azért hívják do-
bostortának, mert egészben emlékeztet a dobra, az ütős 
hangszerre. A valóság azonban az, hogy ezt a finom édes-
séget egy Dobos C. József nevű cukrász találta ki 1884-
ben. A híressé vált mester olyan tortát akart alkotni, amely 
egyszerűségében is elegáns, és a kor elmaradott hűtési 
technikája ellenére is sokáig fogyasztható marad. Az új 
édesség hamar igen közkedvelt lett, és egész Európában híressé vált. Mivel a mester 
féltve őrizte receptjének titkát, ezért a cukrászok sokáig sikertelenül próbálták másolni 

a torta összeállításának módját. 1906-ban azonban, mi-
kor Dobos József visszavonult, átadta a receptet a Cukrász és 
Mézeskalácsos Ipartestületnek, azzal hogy ezután bárki sza-
badon felhasználhatja. Manapság a dobostorta elkészítésének 
már több mint 100 variációja ismert. 

A vattacukor? Ezt a gyerekek által nagyon kedvelt ragadós 
édességet 1897-ben találták ki Amerikában. William Morrison 
és John Wharton cukrászmesterek a Tennessee államban 

található Nashville-ben alkották meg a vattacukor készítéséhez szükséges gépet. A 
módszer lényege, hogy a kristálycukrot, melyhez színezéket és különböző ízesítőanya-
gokat adnak a masina közepében lévő fejbe töltik. A fejben lévő magas hőmérséklet 
miatt a cukor megolvad. A fej eközben nagyon gyorsan 
pörög, így a megolvadt cukor a szélére csapódik. Az itt lé-
vő, apró lyukakon keresztül a megolvadt cukor elhagyja a 
fejet, aztán a szabad levegőre érve megdermed, így a ke-
letkező „cukorcérnákat” hurkapálcára lehet tekerni, és már-
is kész a vattacukor.  

A gyerekek a világon mindenütt szeretik a csokoládét is. 
Szeretik a meglepetéseket is és természetesen imádnak 
játszani. Ez adta az egyik csokoládégyártó cégnek az ötle-
tet ahhoz, hogy valami olyant alkosson, amely ezt a három 
kívánalmat egy termékben testesíti meg. Így született meg 
1974-ben a Kinder tojás. A kis csokoládétojás, melynek 
belseje egy műanyagkapszulában lévő játékot rejt, rövid 
idő alatt meghódította a világot. Az apró játékokat manap-
ság is milliók gyűjtik, rendezgetik, sőt cserélgetik világszer-
te. 
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A 21. század csodái 

Mesterséges szigetek II. 

Az Atlantis Hotel 

A Pálma-sziget legnagyobb luxust kínáló 

attrakciója kétségtelenül ez a boltívvel ösz-

szekapcsolt, két toronyépületből álló ötcsilla-

gos óriáshotel. Majdnem 1500 szoba, 17 

étterem van benne. Rengeteg bár és meg-

számlálhatatlan wellness szolgáltatás áll a 

pihenni és szórakozni vá-

gyó turisták rendelkezésére.   

 

A közeli vidámparkban medencék, csúszdák, 

lagúnák várják a vendégeket. A fantasztikus 

méretű akváriumokban a Perzsa-öböl sokszí

-nű élővilága is megcsodálható. Akinek pedig 

még ez sem elég, az egy speciálisan kialakí-

tott medencében akár delfinekkel is úszkál-

hat.  

A Pálma-sziget mintájára két további, pálma 

formájú sziget épül a Perzsa-öbölben. De 

még hatalmasabb, 300 szigetből álló sziget-

csoport építésébe is belekezdtek már Dubaj-

ban. Ezek a világ térképét formázzák. A 

munkák befejezése itt ugyancsak szállodák 

és luxusvillák magasodnak majd az ég felé. 
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Megáll az ész!           

       Karácsony szerteszét 

A Mikulás lappföldi otthonán kívül is találni olyan népszerű helyeket, ahol 
megelevenedik a karácsonyi hangulat. Lássuk a 7 legünnepibb várost, ahol egy virtuá-
lis túra is felér egy karácsonyi forgataggal.  

Mikulás falu, Rovaniemi 

Első helyre nem véletlenül került a Télapó otthona, a 
Mikulás falu, ami közvetlenül a finn Lappföld fővárosa, 

a gyönyörű 
Rovaniemi 
előtt fekszik, 
nyolc kilomé-
terre északra 
a sarkkörtől. A 
pislogó hótakaró alatt furcsa faépületek halma-
za található, ahol maga a szakállas, piros ru-
hás úr is megszáll. 

Nosztalgikus New York 

Korcsolyázás a Central Parkban, aján-
dékvásárlás a Macy’s-ben és természe-
tesen a szilveszter esti mulatság a Ti-
mes Square-en – csak néhány az év 
végi események közül, amelyeket él-
vezni lehetne New Yorkban. Eltévedhe-
tünk a LuminoCity varázslatos fénycso-
dájában, szelfizhetünk a Rockefeller 
Center előtti hatalmas karácsonyfa mel-
lett, vagy élvezhetjük a lélegzetelállító 
kilátást a városra. 

Téli fesztiválozás Bruges-ben 

A belgiumi Nyugat-Flandria fővárosa 
mesésvárossá alakul át karácsony-
kor az éves Winter Glow fesztiváljá-
val, elárasztja az érzékeket a közép-
kori épületeken szétszórt fények lát-
ványa. Az idei Winter Glow fesztivál 
témája a “Connection”,  azaz a 
“kapcsolat” itt a távolságtartás kellős 
közepén.  
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Rénszarvasok és északi fények 
Tromsø-ben 

Tromsø történelmi központját évszá-
zados faépületei és az Északi-sark 
székesegyháza teszi érdekessé, ame-
lyet 1965-ben építettek. Ezek az épü-
letek a karácsony megtestesítői, a te-
tejükön lévő hó pedig valósággal csil-
log. Éjszaka a norvég várost az égen 
táncoló északi fény zöld árnyalatai 
világítják meg, nap közben pedig fel 
lehet fedezni az Északi-sarkvidék leg-
korábbi telepeseinek – a számiknak – 

az életét és kultúráját, valamint meglátogatni a rénszarvasokat. 

Forralt bor Bécsben 

Császári építészet és séták a Duna mentén: 
Ausztria fővárosa az év bármely szakában me-
sés, ám karácsonykor különösen varázslatos. 
Séta Bécs csillogó karácsonyi vásárai között, mi-
közben a forralt bor és a sült gesztenye illata száll 
a levegőben – igaz, ez most csak álom, hiszen a 
vásárok nem lesznek megtartva, ettől függetlenül 
megcsodálhatjuk a varázslatos épületeket ottho-

nunk mele-
géből.  

Betlehem és éjféli mise Vatikánban 

A karácsonyi hagyományőrzők számára a római 
Vatikán kihagyhatatlan decemberben. Idén egy 26 
méteres karácsonyfa díszíti a teret, amely az 
észak-olaszországi Rotzo erdeiből származik, és 
vannak gyönyörű betlehemek a Vatikánon kívül.  

 

Diótörők és korcsolyázás Montréal-
ban 

Montréal a kanadai Quebec legnagyobb 
városa. Aki körbejárja, úgy érzi magát, 
mint egy kedvenc karácsonyi filmjének 
szereplője. Kipróbálhatja a korcsolyá-
zást a Parc La Fontaine fagyott tavain, 
amely a nyári hónapokban szabadtéri 
koncerteknek ad otthont, vagy kutathat a karácsonyi vásárokon egy hagyományos fa 
diótörő után. 
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  Karácsonyi angyalkák 

 

• Nyírd ki 
a formá-
kat! 

• Hajtsd 
ketté a 
testet, 
és a 
fejeket 
ragaszd 
a  pon-
tokra! 

• A fejeket 
ragaszd 
össze a 
jobb 
oldalon! 

• A kész 
angyalt 
a két 
szélén 
fogva fel 
is füg-
geszthet
ed! 
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Olvastad már? 

 
Lindsay Galvin Darwin sárkányai 

1835 
A hajósinas Syms Covington élete legnagyobb 
kalandja felé tart a Beagle fedélzetén a világhírű 
tudós, Charles Darwin segédjeként. Az úti cél: a 
Galápagos szigetek. 
Egy vihar után hajótöröttént egy lakatlan szige-
ten köt ki, és olyan felfedezést tesz, ami megvál-
toztathatja a világot… 
Most már nemcsak a saját életéért kell küzdenie, 
hanem egy eddig felfedezetlen faj sorsa is az ő 
kezében van.  

Mauri Kunnas: Mikulás 
 
A Finnországban élő Mikulás és a lappföldi Kor-
vatunturi-hegy pont olyan, amilyennek mindig is 
képzeltük! Mauri Kunnas régóta jó barátságban 
él a manókkal. Róluk írt könyvében most saját 
szemünkkel láthatjuk az óriási levélhegyeket 
Mikulás postáján, elkísérhetjük hírszerző útju-
kon a cserkészmanókat, bepillanthatunk az 
ajándékok készítésének titkaiba, és azt is meg-
tudhatjuk, hogyan juttatják el azokat a világ leg-
eldugottabb szegletei-
be is. E könyvből min-

den kiderül Mikulásról, a manóiról és a va-
rázslatos Korvatunturi-

Vajon  kijut 
élve a szi-
getről? 
Elhiszi valaha valaki neki, mi minden tör-
tént vele? És mi lesz a jóbaráttal, Fitying-
gel, aki az életét mentette meg?  

Izgalmas és tanulságos olvasmány, tíz éves kortól ajánljuk.  

                                                 

Jó szórakozást,  
kellemes  
olvasást! 
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Vicces december 

Két rendőr elmegy az 
erdőbe, hogy kará-
csonyfát vágjanak ma-
guknak. A térdig érő 
hóban gázolva órák 
hosszat keresik a meg-
felelő fenyőfát, de nem 
találják. A nap lenyug-
szik, feltámad a jeges 
szél, a távolban felvo-
nyít valami állat. 
Az egyik rendőr odafor-
dul a másikhoz: 
- Na, ebből nekem ele-
gem van! A legközeleb-
bi fát kivágjuk, akár fel 
van díszítve, akár nincs!  

Apuka sétál a kisfiával 
az erdőben. Megszó-
lal a gyerek: 
- Jaj, apa, de messze 
van még karácsony! 
Mire az apa: 
- Jaj, fiam, nem is arra 
megyünk!  
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 Rejtvények decemberre 

             A novemberi rejtvények megfejtései                    

 

Grecsó Krisztián: Évsoroló 
című verséből a szeptemberi 
versszakának  hiányzó sora:  

 

„… hozható,, vihető.” 

A rejtvények megfejtéseit leadhatod a gyerekkönyvtárban és ha               
szerencséd van, kisorsoljuk a nevedet és ajándékcsomagot nyersz.   

Nosza, állj neki! Jó szórakozást!  

Mesés találós  - Ki lehet ő? 

 
 

Patkót kovácsolok  
gyors lábú lovaknak,   
 vérfakasztó kardot       
 vitéznek, lovagnak. 

Pórnak ekét s kaszát,  
mert hisz éhen marad    

 király is, lovag is,  
ha ő nem vet, arat. 

Munkám végeztével,  
csak magam kedvére   
szélkakast formázok   

torony tetejére. 
 

Én a KOVÁCS vagyok. 

1. csodás történet 
   

2.  illatos fűszer  

3.  ravaszdi 
 
 
 

4. őszit követi 

 
 

5. vas…. ába– mesehős 
 
6. meleg évszak 
. 
A megfejtés egy név, me-
lyik állatot társítjuk hozzá? LIBÁT 

Kará- 
csonyi 

 
szám-

tan   

M E S E 

Á N I ZS 

R Ó K A 

T É L I 

O R R Ű 

N Y Á R 

Számolgatós 
Mi kerül a 
kérdőjelek 
helyére? 

3+3+3=9 
 

7+9+7=25 
 

7+10+7=24 
 
3*20+7=67 

13+20=33 

9+1=10 
9-1=8 
18-2=16 

5 

2x8+2x3=16+6=22 

10+3+8=21                 
 

8 
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Ha a betűhálóból kihúzod a decemberi névnapo-
kat, majd a megmaradt betűket összeolvasod                     

Grecsó Krisztián: Évsoroló című versének           
hiányzó része alakul ki. Írd a pontozott vonalra!  

 
Éjfélkor egy pezsgő, 
Hangosság: rettentő. 
Öreg év: fejkendő, 

 
……………….…………….. 

Mesés találós - Ki lehet ő? 
 

Nincs pompásabb hely,  
mint a királyi konyha, 

Jó illata felhatol a legfelső toronyba. 
Nagy a sürgés-forgás,  
sütünk-főzünk sokat. 

A főszakács kedvel, néha barackot ad. 
Máskor egy-két pofont 
- hát rögös a pályám,  

De nem bánom, mert… pszt, szeret 
A kicsi királylány! 

És hogy miért szeret engem,  

Szegény ……….….? 

Csórta neki a konyhából 

Öt lekváros buktát. 

1. házat fedi 
 

2. táplál 
 

3. köpködős állat 
 
 

4. Éva gyümölcse  

 
 

5. Mama párja 
 
6. időmérő javítója 
 

    

    

    

    

    

    

I T T V I O L A 

A U G U S Z T A 

L Á Z Á R A Z Ú 

J E S Z E L Z A 

B O R B Á L A T 

V I V I E N E N 

V I K T Ó R I A 

M I K L Ó S D Ő 

A megha-
tározások 
alapján töltsd ki a rejtvényt, s ha ügyes voltál, 
a színes oszlopban olvashatod a megfejtést. 

 Hogyan jut a 
Télapó a zsákjá-

hoz? 

Pntösszekötő Békés, boldog 
Karácsonyt! 


