
 

December 25-ét megelőző vasárnaptól, karácsonyig számított 

időszak.  

Sok embernek erről az időszakról, a 

sürgés-forgás jut eszébe, a karácsonyi 

készülődés, az ajándék vásárlás és 

egyéb dolgok. Mindenki másképp éli 

meg ezt az időszakot. Van, akit 

örömmel el, hogy 4 hét és ajándékot adhat, illetve kaphat, és van, 

akinél ez kevésbé boldog időszak.  Az adventi naptár használatának 

népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német 

édesanyához kötődik, akinek kisfia, Gerhard, már hetekkel az ünnep 

előtt türelmetlenkedett a várva-várt és megszokott karácsonyi 

ajándékok miatt. Az édesanya ezért érdekes és meglepő játékot 

talált ki gyermeke számára: egy kemény papírlapot huszonnégy 

részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy darab csokoládét, 

majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen egyet-

egyet közülük. Mikor a kisfiú felnőtt, nem felejtette el édesanyja 

meglepetését, és üzleti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt 

szerkesztett, amelyen huszonnégy 

ablakocska mögé egy-egy darab 

csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s 

ezek csak a spaletták kinyitása után 

váltak láthatóvá. Adventkor a 19–20. 

század óta szokás koszorút készíteni. Ma 

az adventi koszorú általában fenyőágból 

készített kör alakú koszorú, melyet négy 

gyertyával díszítenek. Egy gyertyát 

november utolsó, vagy éppen december 

első  vasárnapjától karácsonyig, minden hétvégén meggyújtunk. 

Az advent elengedhetetlen dísze a karácsonyfa. A karácsonyfa egy 

karácsonykor felállított, általában a fenyőfélék 

közül választott örökzöld növény. 

Hagyományos karácsonyi szimbólum és ünnepi 

kellék. A karácsony ugyan egy keresztény 

ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére 

emlékeznek a hívek, de elvilágiasodott 

formájában és szokásaiban is közkedveltté vált 

az évszázadok alatt kialakult karácsonyi 

ünnepkör adventtől vízkeresztig. A 19. század 

végén már a csillogó díszek váltak a 

karácsonyfa népszerű díszítőelemeivé. 

Régebben a fa kivilágítására leginkább gyertyákat használtak, ezt 

azonban részben felváltotta az egy- vagy sokszínű, esetleg villogó, 

zenélő izzósor. Népszerű ezenkívül a csillagszóró is 
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HOZZÁVALÓK: 

 -1 már nem használt CD, olló 

- Hobbiboltokban kapható műanyag dísz 

- Ragasztópisztoly, esetleg csillámpor 

 

ELKÉSZÍTÉS: Fogjuk meg a műanyag díszt, 

csavarjuk le a tetejét, majd szórjunk bele egy 

kevés csillámport. Ezután helyezzük vissza a 

tetejét. Az olló segítségével vágjunk a CD-ből 

ki háromszögeket, majd ragasztópisztollyal 

ragasszuk a gömb felületére és máris kész a 

pofon egyszerű, de ugyanakkor nagyon 

kreatív karácsonyfadísz.   

 

 

1 kg búzaliszt 

250 g margarin  

500 g méz  

300 g kristálycukor 

4 db tojássárgája     

2 evőkanál baracklekvár 

2 csapott evőkanál szódabikarbóna 

1 db citrom leve 

1 db narancs héja 

1 db Dr. Oetker Mézeskalács fűszerkeverék                                                                                           

A hozzávalókat egy keverőtálban összegyúrjuk. Fél órán át hűtőben 

pihentetjük. Lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, tetszőleges 

formával kiszaggatjuk, és sütőpapíros tepsiben, 10-12 perc alatt, 180 

C fokon kisütjük! Porcukorral felvert tojásfehérjével díszítjük. 

Hetekig is eláll, jó kis puha mézeskalács lesz belőle! Aki fél a 

mézeskalács sütéstől, az bátran próbálja ki, nem fog csalódni! Jó 

sütögetést! 

Számtalan házilag, nagyon könnyen elkészíthető  karácsonyfadísz 

van. Az alábbiakban láthattok pár, nagyon egyszerű, de mutatós 

karácsonyfadíszt. 

 

 

Karácsonyfadísz házilag 

Mézeskalács recept 



 

Mondd meg nékem édes jó Anyám, 

Miért haragszik a Jézuska énrám? 

Miért nem hoz most is annyi jó és szépet? 

Amit, úgy gondolom, most is megérdemlek. 

A karácsonyfa pici s miért nem hosszabb? 

Pedig én most sem voltam semmivel sem rosszabb. 

 

A kistestvérke is jól viselte magát, 

Mégsem hozott neki egy szép hajas babát. 

Pedig ő  még kicsi, alig csak négyéves, 

Nem is sír, ha elmész, vagy amikor éhes. 

Miért nem kapunk ajándékot tehát? 

Miért látom mindig szomorúnak Anyát? 

 

Ó gyermekem, én édes kicsikém! 

Jézuska nem haragszik, csak ő  is nagyon szegény! 

Az a legfontosabb, hogy nálunk béke van. 

Valahára végre szabad lett a magyar. 

Ha szegények is vagyunk, csak legyen köztünk béke, 

A Jézuska vigyáz ránk odafönt az égbe. 

 

Lehet, én még kicsi vagyok, sok mindent nem értek, 

Ezért egy-két kérdést fölteszek tenéktek. 

Miért nem lehet tinektek munkátok? 

Miért nincs pénzünk s üres a kamrátok? 

Miért szegényebbek mostan az emberek? 

A mi szobánkba most miért nincsen meleg? 

 

Ne kérdezzél többet, legyen most már vége! 

Szálljon a szívekbe szeretet és béke! 

Azért jött Jézuska közibénk a földre, 

Hogy utat mutasson fölfelé a mennybe. 

A betlehemi csillag mindent ragyogjon be, 

Békességet hozzon az emberi szívekbe. 

 
 

 

 

 

 

Hegedűs Jakab: Karácsonyi gondolatok 



                                 

Reszkessetek betörők! 

Kevin szülei egy igazi nagy családi 

karácsonyra készülnek - Párizsban. 

Az utazás körüli felfordulásban 

végül csak egyvalamit felejtenek 

otthon: Kevint. A hatalmas házban 

magára maradó kisfiú azonban 

cseppet sem bánkódik. Éppen, 

amikor már unatkozni kezdene, két ügyefogyott betörő mászik be 

hozzá az ablakon. A srác nem ijed meg tőlük: százféle ravaszsággal 

és furfanggal úgy elbánik a rablókkal, hogy nemsokára ők is azt 

kívánják, bár utaztak volna inkább Párizsba. 

                                                        Télapu 

 Nagyon úgy néz ki, hogy az igazi Télapó megöregedett, 

s miután leesett egy háztetőről, 

teljesen alkalmatlanná vált a 

télapóskodásra. Scott, aki 

amúgy alaposan benne volt a 

balesetben, a hidegben 

felveszi a Télapó kabátját, s 

ezzel mit sem sejtve aláírt egy 

szerződést, így mostantól 

fogva ő a Mikulás. Képzeljünk 

csak el egy kimért üzletembert, akinek hatalmas 

pocakja és szép fehér szakálla nő, utálja a szarvasokat, 

mégis kénytelen szánra szállni és szétosztani az 

ajándékokat! Szóval ne lepődj meg, ha idén a 

szokásosnál kicsit furább Télapó mászik be hozzád!  

 

                                                       A Grincs 

 

Egy aprócska hópihében, a havas táj 

rejtekében bújik meg Kifalva, a pisze 

orrú Kik birodalma. Az utcák és a házak 

díszben állnak, mindenki ajándékokért 

rohangál. Elég a nevét kimondani, és 

máris a hideg futkos minden Ki a hátán. 

Fenn lakik a közeli Kobak-hegyen, a 

barlangjában, ki nem állhatja a 

Karácsonyt. Ő a GRINCS!  

  FILMAJÁNLÓ 


