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Mikor leesik az első hó újra 

jégvirág nő az ablakon

Száncsengő, hangja szól,

És eljön a nap miről 

álmodunk, mikor szeretetet 

kapunk és adhatunk.

Szép ünnep, vigyázz ránk.
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Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és

boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi fínom 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, áhitat 
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég 

a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 

Kis Jézuska születet
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Mikulás-váró
Megérkezett a tél,

vadul fúj a szél.

Mindent leborít

a fehér hó s a dér.

Jön a Mikulás

rénszarvasszánon,

hogy kiraktam a csizmám,

már nem is bánom.

Lábbelikben cukor,

kis zenélő csupor,

labda, baba, mackó,

hintalóra: patkó!

Örül minden gyerek.

Ugrándozik, nevet.

Keresik a Mikulást.

De már késő! Odébbállt.

Mentovics Éva: Zúzmarás ágakon
 Zúzmarából szőtt a tél 

csipkekendőt éjjel, 
hű segédje volt szél, 
ő hintette széjjel,

ő vágtatott, reppent, szökkent
árkon át és bokron át, 
ő terített fűre-fára 

csipkefátylat, rokolyát.

Nézd, a pöttöm, reszkető 
cinegemadár 

széllelbélelt gúnyájában 
ágról-ágra száll.

Boróka, meg bodza, csipke 
nyújtja felé ágkarját:

– Szállj csak, szállj csak, apró 
cinke, 

bogyóink már várnak rád!



Jeles napok
December 3. Ferenc napja

A néphagyomány  Disznóölő Szent Ferencnek nevezi. A népi regula ugyanis úgy tartja, 

ha ezen a napon készül el a hurka, kolbász, szalonna, az nem fog megromlani.

December 4.  Borbála napja

Keresztény hitéért megkínozták majd kivégezték.

Bányászok, várak, tüzérek védőszentje, a hajadon lányok pártfogójának tekintették. 

E napra jellemzőek a női munkatilalmak: tiltott dolog volt a fonás, varrás, söprés. 

A boszorkányok e napon szerezték be a rontáshoz szükséges ruhadarabokat. 

Tilos ajándékozni, kölcsönadni, mert az elvinné a szerencsét a háztól. 

Javasolt munka a borfejtés, tollfosztás.

December 21. - Tamás

Az esztendő legrövidebb napja a téli napforduló csillagászati időpontja.

Ha Tamás reggelén friss hó esett, boldog, békés karácsonyt remélhettek.

December 28. Aprószentek napja

A gyermekek megörvendeztetésének napja, ezen a napon megajándékozták a 

gyerekeket, bolondoztak, tréfálkoztak.

 



December 6.
Mikulás
Egy szegény embernek három lánya volt, akiket megfelelő hozomány hiányában nem tudott 

férjhez adni. Így az a sors várt rájuk, hogy hajadonok maradnak. Miklós myrai püspök 

elhatározta, hogy segít rajtuk, szerénységből ezt titokban tette. Az éj leple alatt egy-egy 

arannyal telt erszényt tett a szegény ember ablakába. Egyes változatok szerint ezt három 

egymást követő éjjelen tette, mások szerint három egymást követő évben. Mindkét változat 

szerint az apa a harmadik alkalommal megleste az adakozót, hogy megköszönje neki az 

ajándékot, de Miklós azt mondta, hogy egyedül Istennek tartoznak köszönettel.

A német területeken Mikulás megfelelője a Nikolaus. Angolszász területeken (főleg az 

Amerikai Egyesült Államokban) Santa Claus néven 

karácsonyi ajándékhozó alakká vált Mikulás és története 

szerint az Északi-sarkon lakik. A gyerekek karácsony előtt 

levelet küldenek neki kívánságaikkal. A Mikulás a Télapó, 

rénszarvas-vontatta szánjával december 25-én egy éjszaka 

alatt körbejárja a Földet és a kandallóra tett zoknikba, 

harisnyákba apró ajándékokat helyezve lepi meg a 

gyerekeket, akik tej je l és süteménnyel vár ják. 

Skandináviában a sarkkörön tú l i v idékekhez , 

hagyományosan Lappföldhöz kötik alakját. A finn Mikulást Joulupukkinak hívják. A 20. 

században a Szovjetunióban Gyed Moroz, azaz Fagy Apó szorította háttérbe Szent Miklóst, 

Moszkva és Oroszország védőszentjét. Gyed Moroz újév napján hozott ajándékokat.

- Brazíliában, Peruban és Spanyolországban: Papá Noel

-  Dániában: Sinter Klaas

-  Franciaországban: Père Noël
- Japánban: Santa-szan (サンタさん)

- Marokkóban: Black Peter
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December 13.
Luca a legendák szerint a III. század tájékán előkelő szicíliai családba született leány volt, aki 
fiatalon vette fel a keresztény  hitet, mártírhalált halt, ám alakja a magyar hagyományok szerint 
nemcsak jóságos, hanem boszorkányos is. A szerelmi jóslás legfontosabb hazai ünnepnapja. Ezen a 
napon nem ajánlatos dolgozni, így különösen nem szabad fonnunk, mosnunk, szőnünk, varrnunk és 
sütnünk sem, hisz Luca megbüntet bennünket, ha tiltása ellen vétünk! 

Ennek a szabálynak talán nem is olyan nehéz eleget tennünk, így rá is térhetünk a lényegre. Népi 
hiedelmek szerint ugyanis december 13-án, azaz Luca napján megtudhatjuk, ki lesz a jövendőbelink. 
Még mielőtt belefognánk a műveletbe, biztosítsuk a hozzávalókat: 

- sok papírcetli, 
- gombóc, 
- 1 piros alma, 
- pogácsa, 
- faág

Semmiképpen ne egyedül végezzük a férjmeghatározó műveleteket, hanem 
verődjünk csapatokba velünk együtt eladósorban lévő leányismerőseinkkel! 

Ha nem vagyunk kíváncsiak a nagy Ő nevére, pusztán szeretnénk tudni, mikor érkezik, zörgessük 
meg egy közeli disznóól tetejét és figyeljünk a hatásra: ha nem hallunk semmit, hamarosan bekötik a 
fejünket. Azonban ha a malac megijed, ahányat röfög, annyi évet kell még várnunk a menyegzőnkre.

Malac hiányában vagy mellett…

Írjunk fel 12 férfinevet 12 papírcédulára, majd helyezzük azokat 12 főznivaló gombócba. E 12 
névvel teli, valamint egy üres gombócot dobjunk forró vízbe és figyeljük, melyik gombóc érkezik 
elsőként a víz tetejére. Amelyik név a legelső felúszó gombócban rejtőzik, olyan nevű lesz a 
jövendőbelink, rögtön a következő évben. Ha az üres gombóc jut először a felszínre, a következő 
évben nem lesz férjhezmenetel.

Ha nem szeretjük a gombócot, alkalmazzunk pogácsa- vagy kalácstésztát. A cédulákkal együtt süssük 
meg a 12+1 üres süteményt. Ebben az esetben az utolsónak megmaradt darab fedi fel előttünk a 
szerelmi jövőt.



Mit jelképez az adventi koszorú?
Szinte mindannyiunk otthonába kerül díszként 
adventi koszorú. A négy gyertyával díszített 
fenyőkoszorú nemcsak hangulatos karácsony 
előtti dísz, de spirituális szimbólum is. Lássuk, 
mit jelképez a koszorú és a négy gyertya.

        Koszorútörténelem

Az adventi koszorú készítésének szokása 
mindössze a XIX. század végén terjedt el. Egy 

német evangélikus lelkész, Johan H. Wichern 
készítette az elsőt, amelyen 23 gyertyát 
helyezett el. December elsejétől karácsonyig 
mindennap meggyújtott egy  gyertyát, s később 
ebből a koszorúból egyszerűsödött a ma 
megszokott négygyertyás változat.

 Az adventi koszorú négy gyertyája egy-egy 
fogalomkört testesít  meg a katolikus szimbolika 
szerint. A hagyomány szerint a négyből három 
gyertya lila, ez a szín a bűnbánatot és a lelki 
előkészületet jelenti katolikus értelmezésben. 
Az ezoterikus tanok szerint az ibolyaszín a 
spiritualitás, az ezoterikus képességek színe. A 
negyedik gyertya rózsaszín, ha hagyományos 
koszorút készítünk. Ez az örömöt és a 
szeretetet, a boldogságot jelképezi.

Az első gyertya

Advent első vasárnapjának fogalomköre a 
hithez kapcsolódik. Ezen a vasárnapon a 
gyertyagyújtás közben érdemes végiggondolni 
hitünket, azt, hogy miben, mikben hiszünk, s 
hogy hiszünk-e egyáltalán, vagy pusztán 
kiüresedett rítusként gyújtjuk meg az adventi 
koszorú gyertyáit. 

A második gyertya

A bronzvasárnap  üzenete: a remény. Érdemes 
gyertyagyújtás után végiggondolni álmainkat, 
vágyainkat és céljainkat. Ezen a napon nagyobb 
s p i r i t u á l i s e n e r g i á t a d h a t u n k a 
megvalósulásuknak, persze csak akkor, ha tiszta 
szívből kívánjuk a valóra válásukat!

A harmadik gyertya

Ezüstvasárnapon teológiai szempontból az 
öröm kerül a középpontba. Ekkor gyújtjuk meg 
a rózsaszín gyertyát, amely egy kis szünetet 
jelent a lila bűnbánatban. Ezen a vasárnapon 
már előre lehet örülni karácsony eljövetelének.

A negyedik gyertya 

Aranyvasárnap jelmondata a szeretet . 
Természetesen ilyenkor már mind a négy 
gyertyát meggyújtjuk, s elgondolkodhatunk 
azon, hogyan van jelen az életünkben a szeretet, 
mint az elmúlt három vasárnap fogalmait 
egyesítő erő.
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Körkérdés - Hogyan készülnek az ünnepekre?
Hegedüs Erzsi néni

A karácsonyi süteményeket időben elkészítem. A fenyőfát a lányaim díszítik, míg én a 

vacsorát készítem elő, ami nálunk halászlé, rántott hal és az elmaradhatatlan diós- és mákos 

koszorú. Mi reformátusok vagyunk, így karácsony első napján megyünk templomba. 

Az ünnepek további részét pihenéssel, televíziózással töltjük.

Magdi néni

Mindent kitakarítunk az ünnepek előtt. Az előtte lévő napokban 

bevásárolunk az ünnepi fogásokhoz. 24-én délelőtt elkezdődik a 

sütés-főzés, délutánra már csak a fa díszítése marad. Este, az 

ajándékbontás után megnézzük a televízióban az éjféli misét.

 

Joli néni

Az ünnepek előtt áttakarítjuk az egész lakást, bevásárolunk a sütés-főzéshez. 24-én délelőtt 

az ünnepekre előre meg szoktam főzni, hogy az ünnepet karácsonyhoz méltóan meg tudjuk a 

családdal ülni. Szenteste délutánján feldíszítjük a fát és a 

lakást, majd felkapcsoljuk az égőket. Várjuk a 

betlehemeseket, és együtt köszöntjük a kis Jézuska 

születését. Este templomba megyünk, utána elköltjük az 

ünnepi vacsorát. Általában töltött káposzta, halászlé, rántott 

hal, mákos sütemény kerül az asztalra. Karácsony napján 

benépesül a ház. Felnőtt lányaink családjaikkal jönnek 

hozzánk, ilyenkor 10-en üljük körül az ünnepi asztalt. A nap 

nagy része ajándékbontással és az unokákban való 

gyönyörködéssel, beszélgetéssel telik.



Karácsonyi hangulat a lakásban
Mini karácsonyfa mindenütt

 Ilyenkor még csak az édes várakozás van, hiszen a fát azért december közepén a magyar 
hagyományok szerint csak nem díszítjük fel, de ha te már lázban égsz, akkor apró karácsonyfákat 
kitehetsz a lakásba. Na, nem igazira kell gondolni, inkább szerezz be néhány ágat, amiket helyezz el 
vázákban, és rakj rájuk apró díszeket. Ha szeretsz kicsit kreatívkodni, akkor vegyél egy  szép kosarat, 
vagy cserepet, és ebben helyezz el fenyő-girlandokat. Erre is tehetsz persze szép  kis díszeket, de már 
az is ad egy alaphangulatot, ha egyszínű apró égőkkel díszíted.

 Világítást az egész lakásba!

 Apropó égők. A legegyszerűbb kis formáktól kezdve, a bonyolult  ablakdíszekig bármivel 
csinosíthatod otthonotok.  Te magad is kísérletezhetsz: egy fenyőfa, vagy csillag kirakásához csupán 
jó sok és hosszú égősorra van szükséged. Feltekerheted a lépcső korlátjára, az ablakba, az 
ajtókeretekre. Lefekvés előtt ne felejtsd el áramtalanítani az égősort!

Vázák újra hasznosítva

  Nem kell anyukád kristály vázáiban gondolkodnod, elegendő, ha veszel egy-egy  magasabb, vagy 
éppen öblösebb üveg vázát, amit csodálatosan lehet hasznosítani az ünnepi dekorálás során. Egészen 
egyszerűen rakd tele az edényt fényes gömbökkel. Nem telik sok időbe az elkészítése, és mégis 
gyönyörű dísze lehet a lakásnak. 

A kertben élő madaraknak is feldíszíthetsz egy „karácsonyfát”: függessz rá almát, készen kapható 
madáreledelt, olajos magvakat. A kenyérmorzsát, kenyeret viszont  felejtsd el, mert ezek erjedni 
kezdenek a madarak emésztőrendszerében, és akár a pusztulásukat is okozhatják. Ha viszont egyszer 
madáretetésbe kezdesz, egész télen folytatnod kell: a madarak ugyanis könnyen odaszoknak az 
etetőhelyre, és visszatérve számítanak a táplálék-utánpótlásra.

Séta és madárles

Bármikor sort keríthettek egy kellemes sétára a természetben: karácsony napjaiban ráadásul 
minden elcsendesül, még a máskor zsúfolt kirándulóhelyek hangulata is megváltozik ilyenkor. 
Az egész család mozoghat egy jót, így nem kell tartanotok az ünnepi vacsora 
kalóriatartalmától.



Mi így készülődünk
Reni

Karácsony estéjén vacsora után megkapjuk az 

ajándékokat. Amikor megkaptuk, kibontjuk és 

kipróbáljuk őket, ha játék volt a csomagban. 

Ilyenkor este társasjátékozni 

s z o k t u n k k é s ő e s t i g. 

Karácsony másnapján, ha 

esett a hó, egész nap kint 

vagyunk, ha nem esett, 

akkor lemegyünk a városba. 

Este közösem megnézünk 

egy filmet, így telik nálunk a 

karácsony.

 

Marcsi

Karácsonyra úgy készülünk, hogy segítünk 

egymásnak, és amikor eljön a Szenteste 

kinyitjuk az ajándékokat. Nagyon finomat 

szokott anyu vacsorára f ő zni. Közben 

karácsonyi zenét hallgatunk és vacsora után 

sütit eszünk.

 

Milán

Nálunk mindig lázas készülődés van karácsony 

tájékán. Mi 23-án díszítjük fel a fát, együtt a 

család. 24-én anyu süt-főz, mindig van hal a 

karácsonyi menüben. Majd este kibontjuk az 

ajándékokat.

Iza

Az én családomban minden karácsony új zajlik, 

hogy Szenteste reggelén süteményeket sütünk. 

Ebéd előtt feldíszítjük a fát. Estefelé van az 

ajándékbontás, utána kerül tálalásra az ünnepi 

vacsora.

 

Bence

 A családdal már jó előre kiválasztjuk a fenyőfát. 

December elején már elkezdjük sütni a 

karácsonyi süteményeket. 24-én kimegyünk 

megetetni a vadakat, ha van 

hó, akkor a szánkót a 

te lep járó után köt jük . 

Délután a lányok feldíszítik 

a fát, néha én is  segítek. Este 

halászlét eszünk, aztán 

kibontjuk az ajándékokat.

 

Kata

Az én családom úgy kezdi 

az ünnepi készülődést, hogy feldíszítjük a házat. 

A fenyőfát apuval és  Zolival hárman választjuk 

ki, Juli és anyu díszítik fel. Mamánál szoktuk az 

ünnepi ebédet, családi körben elfogyasztani.

 

Klaudia

Mint mindenhol nálunk is  a karácsony 

elképzelhetetlen a feldíszített fa nélkül, és  a 

finom karácsonyi ételek és sütik nélkül. 24-én 

feldíszítjük a fenyőfát és  becsomagoljuk az 

ajándékokat, amiket este oda is  adunk 

egymásnak. De persze csak az éjféli mise után 

ahova együtt megy a család. 25-én és  26-án 

vendégeket fogadunk vagy mi megyünk 

vendégségbe.

Én nagyon szeretem a karácsonyt, mert 

legalább az évnek egy napján együtt van az 

egész család.



Mi így készülődünk
M. Eszter
 
Otthon a karácsonyi készületek a díszek és égők 
elhelyezésével kezdődnek, azaz a ház 
c s i n o s í t á s á v a l . E g y 
hónappal karácsony előtt 
már azon törjük a fejünket, 
h o g y m i t s z e r e t n é n k 
ajándékba kapni. Általában 
az ünnep előtt szoktunk 
disznót vágni, hogy minél 
jobb húsos ételeket tudjunk 
készíteni. Én templomba is 
járok, gyónni is szoktam, 
hogy a lelkem is tiszta legyen karácsonyra. A 
faluban és a suliban is szoktam szerepelni az 
ünnepi műsorban, ezekre is rengeteget kell 
próbálni advent idején. Nálunk a szenteste 
szokott a legszebb lenni, ilyenkor van a falubeli 
előadás is. Karácsonyfa díszítés, ajándékbontás, 
sütés-főzés, mindezek előtt persze takarítás az 
ünnepi menetrend. Szenteste napján ebédre 
halat szoktunk készíteni, bejglivel és sok más 
sütivel. A karácsony másnapját  általában már 
Bőszénfán szoktam tölteni nagyszüleimmel, 
apukámmal és sok rokonnal, ahol szintén erről 
szól a karácsony: ajándék, finomságok, díszítés, 
barátok, család, szeretet, pihenés. Karácsony 
elmúltával már mindenki végzi a mindennapi 
munkáit. Így  én is tanulok, és idén még többet 
kell, mert szünet után felvételizek. A szilveszter 
minden évben változatosan telik. Még nem 
tudom, az idén hol és kikkel köszöntöm az 
újévet. Eddig szilvesztereztem már otthon is, 
ekkor tv-ztem, beszélgettem a családdal. A 
mamáéknál szintén töltöttem már így a 

szilvesztert. Voltam már szűk körű és egész 
falubeli bulikban is. Ilyenkor virslit, pogácsát 
eszünk, a felnőttek pezsgőznek. Hajnali 2-3-ig 
fent  szoktam maradni. Január 6-án a 

karácsonyfát lebontjuk, 
eltesszük a díszeket, ekkor 
már csak emlékek maradnak 
az adventi előkészületekből, 
az ünnepből, a szilveszteri 
szórakozásból és a téli 
szünetből. Számomra ez az 
ünnep a legkedvesebb, 
nagyon szeretem.
 

Regina
 
Nálunk a karácsony előtti hétvége a takarításé. 
Ilyenkor az egész család kiveszi a részét a 
munkából. Apával szoktuk kiválasztani a fát  1-2 
nappal 24-e előtt. Kidíszítjük a házat égőkkel. 
Karácsony napján a nővéremmel betlehemezni 
megyünk, míg anyáék otthon főznek, s a 
szaloncukrokat kötözik. Délkörül érünk haza és 
elkezdjük feldíszíteni a fát, megterítünk a 
vacsorához. Nálunk a szenteste úgy zajlik, hogy 
az éjféli mise után vacsorázunk és utána van az 
ajándékbontás. Estére az egész család együtt 
van, a mamáék is át szoktak jönni. A többi 
napján a rokonokkal találkozunk. Szeretem a 
karácsonyt, ez a kedvenc ünnepem, és nem csak 
az ajándékok miatt. Ekkor anyuék sem 
dolgoznak, nincs iskola, tanulnivaló, az egész 
csak a szereteté és a családé. Jó lenne, ha több 
ilyen alakalom lenne évente, örülök neki, hogy 
ez az ünnep csodálatos otthon.



Mi így készülődünk
Niki

Pár éve nálunk elég érdekesen telik a karácsony. 
Apu mindig teljesen rám hagyja a díszítést.

A lakást kívül-belül is én díszítem. Nálunk a 
karácsonyfára kevés szaloncukor kerül inkább 
mindig a fa alá szoktuk szórni. Minden évben 

úgy járunk, hogy még nyárra is marad belőle.

Minden évben veszek új díszgömböket, apu 
szerint már nagyon sok van belőlük és nem 
kellene újakat vásárolni. Lehet, hogy igaza 
van… Csak én mindig szebbet s jobbat akarok 

és nem bírom megállni,  hogy nem vegyek 
ilyeneket. A karácsony az ünneplés mellett a 
bosszúságról is szól főleg, ha a sütemények 
kerülnek szóba. Azokat is én szoktam egyedül 
csinálni és van olyan, hogy  ez apunak nem 

tetszik, mert ő mást akar. A legjobban azt 
szeretem, amikor valahova megyünk az 
ünnepek alatt. Nagyon szeretek ajándékot adni 
is meg kapni is.

H. Eszti

Nálunk a karácsonyi készülődés mindig nagyon 
jó meghitt családi körben zajlik.

Anya süt-főz közben mi feldíszítjük a fát. 

Mindig nagyon jól telik az idő. Megbeszélünk 
minden fontos dolgot. Amikor kész a süti akkor 
összeül a család és eszünk-iszunk beszélgetünk. 
Este, amikor tv-t nézünk, akkor jön a Jézuska és 
utána kibontjuk az ajándékokat.

K a r á c s o n y m á s n a p j á n l e m e g y ü n k a 
mamámékhoz, és jönnek az unokatesómék és 
vár minket a nagy ünnepi lakoma. Utána 
beszélgetünk mi történt velünk az elmúlt 
napokban, hónapokban. Az utána következő 

n a p  b e m e g y ü n k a v á r o s b a a m á s i k 
mamámékhoz, és ott  is ünnepi ebéd vár minket. 
Amit a legjobban szeretek ezekben a napokban 
az a sok féle finom sütemény. Amikor 
hazaérünk akkor már nem nagyon szoktam 

enni, mert tele vagyok. Karácsony elmúltával, a 
barátaimmal is összeülünk, beszélgetünk és 
eszünk különféle sütiket amiket viszünk. A 
meghitt napok mindig nagyon jól telnek.

Boldog Karácsonyi ünnepeket és nagyon 

boldog újévet kívánok! :D



Dalolj velünk!
Nézz, a Föld népe most oly bizonytalan

Kevés az igaz, sok az arctalan
Ma Érted sír, akinek lelke van

Kenyér, kérlek Uram, ma adj mindenkinek
Fordítsd felénk kegyes tekinteted
Ó adj hitet, ó adj mindenkiknek

Gyermekkori álomból csak szép emlék
Megírni a vágyaim, amit kapni szeretnék

Aztán várni a Karácsony estét

Akitõl fényesség,
Akitõl minden szép,

Akitõl remény lesz a szívekben,
Aki csak egyszer is megérezhette

Akitõl fényesség,
Akitõl minden szép,

Akitõl remény lesz a szívekben,
Aki csak egyszer is megérezhette Õt

Miért, miért ne lehetne úgy, ahogy ma van
Karácsony este, együtt boldogan

Velünk örül, akinek lelke van

Gyermekkori álomból csak szép emlék
Megírni a vágyaim, amit kapni szeretnék

Aztán várni a Karácsony estét

Akitõl fényesség,
Akitõl minden szép,

Akitõl remény lesz a szívekben,
Aki csak egyszer is megérezhette

Akitõl fényesség,
Akitõl minden szép,

Akitõl remény lesz a szívekben,
Aki csak egyszer is megérezhette Õt

Az már nem kér csak ad
Nem vesz el hisz tõle kap

Mindent elértél, ha ember maradsz

Edda



Színezd ki!



Légy kreatív!



Viccek
Vadászat:
Pistike találkozik Móriczkával hétfő reggel az iskolában:
- Tegnap vadásztunk apuval, és lőttem egy nerámot. 
- Az mi? Nem tudom, csak kiugrott a bokorból, s azt kiabálta: Ne rám! Ne rám!

Kis pingvin áll a sivatagban, jobbra-balra nézeget, 
igen csóválja a fejét: 
- Baromira csúszhat, ha ennyire felszórták.

Észrevétel:
-Honnan tudja az indián, hogy kiszáradt a patak?
-Onnan ,hogy rettentően porzik a kenu.

Örök divat:
-Mi az abszolút felkapott cikk?

-Szélben a szoknya.

Rejtvény
Who am I? – Find the correct titles on the film and make a new word from 
the extra 6 letters.What is it? – Találd meg a filmkockákon szereplő 
filmcímeket, és a maradék 6 betűből alkoss egy új szót! Ki ő/mi ez?

Nagyon híres filmfigura - A filmek alkotója - A dzsungel hőse - Egy macska 
szereplő neve



Wie kommen diese deutschen Feiertage nacheinander? – Hogyan követik 
egymást ezek a német ünnepnapok? 

Weihnachten, Ostern, Martinstag, 
Neujahr, Nikolaustag 

 
Neujahr, Ostern, Martinstag, Nikolaustag, Weihnachten

Neujahr, Ostern, Nikolaustag, Martinstag, Weihnachten

Martinstag, Neujahr, Nikolaustag, Weihnachten, Ostern

Neujahr, Martinstag, Ostern, Nikolaustag, Weihnachten

SZIPORKA 
2 0 1 0 - 2 0 1 1       2 . S Z Á M

SZERKESZTŐK 
Vers - Horváth Eszter

Jeles napok - Main Eszter

Mikulás - Kocza Mária

Lucázás - Rippert Klaudia

Körkérdések - Dani Bence, Kelemen 

Milán

Adventi koszorú - Csávics Kata

Karácsonyi hangulat - Szilasi Nikolett

Dal - Nyitrai Regina

Színező - Nagy Renáta

Vicc, Rejtvény - Czmerk Izabella


