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ecember - Télelő, Karácsony hava

Eljött a fagyos december, amikor rövidek
a nappalok és hosszúak az éjszakák. Kint a
rigók, cinkék, nagyvadak éheznek, mert a fehér
hótakaró miatt nem jutnak elegendő élelemhez.
(Ha mód van rá, etessétek a madarakat almával,
dióval, napraforgóval.) Decemberrel megér-
kezett a hideg, amikor csak a jégvirág nyílik
az ablakon.

S ugyanakkor e hónap
elhozza magával a legszebb,
legbensőségesebb ünnepet, a Kará-
csonyt is. Sül a mézeskalács,
készülnek az ajándékok, adventi
koszorú kerül az asztalra. 

E téli hónap híres
szülöttei: Madarász Viktor
festőművész, Bolyai János mate-
matikus, Lotz Károly festő, Zelk
Zoltán költő és Kodály Zoltán zeneszerző. 

Most  Lotz Károlyról  í rok nektek
röviden.

Lotz Károly Ausztriában született
1833. december 16-án. Bécsi tanulmányai után
számos falképet festett mesterével, K. Rahllal.
Hazatérése után itthon is ellátták nagyszabású
feladatokkal. A Nemzeti Múzeum lépcsőháza,
az Egyetemi Könyvtár olvasóterme, a régi
Műcsarnok dekorálása folyamán egyre inkább
saját stílusára talált. Romantikus tájképei és
monumentális falképei jelentősek. Fő műve az
Operaház mennyezetképe. Lotz Károly a XIX.
század végének egyik legismertebb magyar festője.
A téli szünetben érdemes ellátogatni a Magyar
Nemzeti Galériába, ahol a művész képei láthatók.

Kívánok minden egyes olvasónak békés-
áldott ünnepet! S kívánom, hogy a karácsonyi
gyertya fényessége és melege jusson el
mindannyiunk családjába.

Vallási ünnepek:
December 1.: Advent első vasárnapja
December 6.: Szent Miklós püspök ünnepe

December 8.: Advent második
vasárnapja

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
December 15.: Advent harmadik

vasárnapja
December 22.: Advent negyedik

vasárnapja
December 24.: Karácsony vigíliája
December 25.: Krisztus születése, 

Karácsony
December 26.: Szent Család ünnepe

Szent István vértanú emléknapja
December  27.: Szent János apostol és evangelista 

napja
December 28.: Aprószentek ünnepe
December 31.: Szent Szilveszter pápa ünnepe
Január 1.: Szűz Mária istenanyaságának ünnepe

Jeles napok:
December 1.: Az AIDS Elleni Világnap
December 2.: Az Emberi Jogok Napja (ENSZ)
December 3.: A Fogyatékkal Élők Napja
December 11.: Az Asztmások Világnapja

Kalendárium

Márti
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ÁB-AEGON nap a Lajos utcában

Az ősz folyamán a Máltai szeretetszol-
gálatot megkereste a biztosító azzal a hírrel,
hogy szeretnének 500 000 Ft értékben játékszer-
adományt adni a játszótereinknek. Ezért október
26-án (szombaton) egy egész napos játszónapot
tartott az ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. a
Lajos utcai máltai játszótéren. 

Volt kvízjáték, rajzverseny, arcfestés,
lufifújás és hajtogatás, és jöttek a bohóc dok-
torok is. Délután pedig sorversenyre és játékos
vetélkedőre került sor. E családi nap keretein 

belül került átadásra - a belső játszóházat
szinte teljesen betöltő - a játékszer -
adomány, a budapesti máltai játszóterek
részére. Az ünnepségen beszédet tartott
Gólik János, az ÁB-AEGON I. számú
budapesti Igazgatóságának igazgatója, és
Győri-Dani Lajos, a Szeretetszolgálat
budapesti vezetője. Ezúton is szeretnénk
megköszönni - minden hozzánk látogató
család nevében is - a játékokat!
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Karácsonyi műsorhoz 
lelkes gyerekek jelentkezését várjuk!

F e l h í v á s

(A próbák a
Huszti úti ját-

szótéren lesznek.
Részletesen lásd a

hirdetőtáblán.)



Téli erdőn, havas tájon,
harkály dobolgat a fákon,
szépen cseng a cinkeének…
Táncolnak rá víg legények.

Nyuszi, Mókus meg a Róka,
csupa jókedv, csupa móka.
Együtt vannak rosszban - jóban,
vígan játszanak a hóban.

Ámde ekkor jön egy ember!
Nyuszi, Róka szólni sem mer.
Mit akar a fával Apó?
Fenyő neki mire való?

A fenyő a szánra kerül…
Jaj, Mókus ott maradt felül!
Felmászott a fenyőfára.
Ne hagyjátok most magára!

Karácsonyfa lesz a fenyő,
Örül neki Panka, Benő.
Apóval díszítik szépen,
mosolyogva, békességben.

Három barátunk megnyugszik,
óvatosan előbúvik.
Meglepetés, örömpercek…
Ünnepeljünk együtt, gyertek!

Ó, de szép a karácsonyfa!
- a sok kicsi ezt dalolja.
De a legszebb gyerekek,
a barátság s a szeretet.

Holló postás rossz hírt hoz az erdőnek:
- Figyeljetek fiókák és felnőttek!

Nem jöhet el, ez nem üres kifogás,
Beteg a mi jó barátunk, Mikulás.

Barna mackó búsan brummog: - Itt a baj!
Nem lesz olyan téli álmom, mint tavaly.
Ha már befagy, nem csoboghat dalt a tó,
Mikulástól kellett volna altató.

Mikulástól meleg sapkát várt a Nyúl,
mert a füle túlságosan hátranyúl.
Sítalp is kell, azon siklik remekül,
amikor a róka elől menekül.
Bagoly huhog vészjóslóan, hallgassák:

- Fogytában van az erdőben az orvosság!
Nincs Mikulás, a hó mindent betemet…
Mit kapnak a doktortól a betegek?
Összeröffen az erdei Nagy Tanács:

- Mikulásunkat megint cserben hagyta más.
Mi nem hagyjuk, meggyógyítjuk! Úgy legyen!
Gyerünk hozzá! Hajts át völgyön és hegyen!

Maci mézet, Nyuszi répát küld neki.
Bagoly doktor szépen fel is ülteti,
megvizsgálja, jó, hogy nagy bajt nem talál.
Ez a beteg egy hét múlva talpra áll.

Mézet, répát, minden gyógyszert megevett,
meggyógyult, most várnak rá a gyerekek.
Te is várd, ne máson járjon az eszed!
Tisztítsd ki a cipődet, ha kiteszed!

Karácsonyi meglepetés

Mikulás és barátai

Mese
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Szentgyörgyi József Rigó Béla
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a. Színezd ki a ponttal jelölt részeket!

b.  Karikázd be a helyes választ!

Ügyeskedj!

- MI A LUCASZÉK?
1. Kökény Luca népi fafaragó által készített ülőke.
2. Alacsony, háromlábú székecske.
x. December 13-án, ha erre állva nézünk körül a templomban, megláthatjuk, ki a boszorkány.

- MIT JELENT A BETLEHEMEZÉS?
1. Üdülési lehetőség télen.
2. Fiatalok játsszák el a kis Jézus megszületését.
x. Főzéssel kapcsolatos kifejezés. Olyan, mint a rántás, habarás.

- MIÉRT JÓ AJÁNDÉKOT ADNI, S NEM CSAK KAPNI?
1. Nagy öröm látni, hogy meglepetést, boldogságot szereztünk másoknak.
2. Egyáltalán nem jó, sok pénzbe kerül.
x. Ha mi is adunk, még több ajándékot kapunk majd.

- MIT TEGYÜNK A MÁR ELSZÁRADT KARÁCSONYFÁKKAL?
1. Dobjuk ki az ablakon, úgyis összeszedi valaki.
2. Megtarthatjuk húsvétig. Ráakaszthatjuk majd a tojásokat.
x. Kötözzük össze őket, s vigyük el a kijelölt gyűjtőhelyre.

Összeállította: Zsuzsa

c. Állatok is kaphatnak karácsonyra ajándékot.  Szerinted minek örülne a
kutyus, nyúl, cinege és sün? Rajzold oda!



Lajos u.:
Kézműves foglalkozások: péntekenként 16.00-tól

december 13-án karácsonyfa- és asztaldísz készítése
Diavetítés és mondóka -, daltanítás: szerdánként 16.00-tól

Mikulás várás: december 5-én (csütörtökön) 17.00-tól
Karácsonyi vásár: december 14-15-én (hétvégén) 14.00-17.00-ig

Karácsonyi ünnepség: december 20-án (pénteken) 16.00-tól
Előszilveszteri buli: december 30-án (hétfőn) 14.00-tól

Huszti út:
Családi-hétvége: december 6.,8.

6-án (pénteken): Mikulás várás 17.00-tól
8-án (vasárnap) délután: „Csillagkaland“ utolsó forduló

(A Családi-hétvége programjait az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja)

Karácsonyi vásár: december 14-15-én (hétvégén) 14.00-17.00-ig
Karácsonyi ünnepség: december 23-án (hétfőn) 16.00-tól

Előszilveszteri buli: december 30-án (hétfőn) 16.00-tól
Kézműves foglalkozások: szerdánként (kicsiknek) 10.30-12.00-ig

szerdánként (kicsiknek) 16.00-17.30-ig
csütörtökönként (nagyoknak) 16.00-17.30-ig

Baba-mama klub: keddenként 10.30-11.30-ig
(A Baba-mama klubot az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja)

Agyagozás: hétfőnként 15.30-17.30-ig

Kerék u.:
Családi-hétvége: december 7-8.

7-én (szombaton): Mikulás várás 15.00-tól
8-án (vasárnap): „Csillagkaland“ utolsó forduló - a Huszti úton, délután

(A Családi-hétvége programjait az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja)

Zemplén u.:
Kézműves foglalkozás: szerdán 16.00-tól, szombaton 15.00-től

Diavetítés: vasárnaponként 16.00-tól
Tűzzománckészítés: keddenként 16.00-tól

(A tűzzománcozást az Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium támogatja)

Mikulás est: december 5-én 16.00-tól
Karácsonyi vásár: december14., 19-én 15.00-tól

Karácsonyi ünnepség: december 21-én 15.00-tól

Gyűrű u.:
Kézműves foglalkozás: szerdán 16.00-tól, szombaton 15.00-től

Diavetítés: péntekenként 16.00-tól
Baba-mama klub: szerdánként 9.30-tól

(A Baba-mama klubot az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja)

Karácsonyi vásár: december14, 19-én 15.00-tól

Információk
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Természetrajz
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A növények őszi lombhullása
hideghez való alkalmazkodás jele. Télen a
fák élettevékenysége szünetel. A fáknak e
„téli álma“ tulajdonképpen önvédelem. A
kemény fagyban jéggé dermedne a fa víz-

készlete, és valósággal forgáccsá
feszítené szét a fát; de vajon
miért nem csupaszok soha az
örökzöldek? Aki járt már
fenyőerdőben, tudja, hogy

milyen vastag, száraz fenyő-
tűszőnyeg fekszik a fák
alatt. Ugyanis a fenyők
folyamatosan cserélik
leveleiket. A szétfa-
gyástól megvédi a
fenyőfákat a gyantás,

terpentines nedvük.

A zsezse a verébnél kisebb termetű
madár. Tollazata a homlokánál piros, torka
fekete, a hím melle rózsaszínű. Télen nagy
csapatokban keresi fel hazánkat, s lepi el a
gazosokat. A zsezséknek több alfajuk van,
ilyen például a magashegyi alfaj, amely a
Kárpátokban fészkel, vagy a szürke zsezse.
Előfordulhat, hogy egy csoportban megtalál-
hatjuk az összes alfajt. Életmódjukban nem,
csak tollazatukban térnek el a különböző
alfajok egymástól. Védett madár.

1 = piros
2 = barna
3 = világos rózsaszín
4 = fehér

egyszínu
sötétzöld

A hónap állata és növénye

SZÍNEZZ!

Silvanus:
Kézműves foglalkozás: hétfőnként 16.00-tól

Diavetítés: szerdánként 16.30-tól
Mikulás: december 7-én

Videoklub indul (lásd a hirdetőtáblán)

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Információk



Az űrhajó továbbindul, és újabb bolygók felfedezése vár ránk. 
Ahhoz, hogy továbbhaladhassunk, 

jól kiképzett űrhajósokra van szükség. 
Ezért néhány kérdésre kell válaszolnotok, 

hogy csapatunk jól felkészült legyen.

1. Mennyi időre van szüksége az űrhajónak, 
hogy a Neptunuszra érjen?

a. 10 év b. 20 év c. 30 év

2. Szerinted vannak-e a Világegyetemben más élőlények is?
Ha úgy gondolod, hogy igen, rajzold le, hogyan nézhetnek ki!

3. Nagyobb-e a Plútó a Holdnál? Húzd alá a helyes választ!
nagyobb ugyanakkora kisebb

4. Hány kilométerre van a Naptól a Plútó?
a. 5 milliárd b. 4 milliárd c.6 milliárd

Megfejtésedet december 7-ig (szombat)add le az irodában!
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Összeállította: Zsófi,   rsi



1. számú melléklet2002. december

Színezd ki a rajzot,
utána vágd ki!
Ragaszthatod az
ablakba vagy
hurkapálcára is.



2. számú melléklet2002. december

Vágd ki az angyalkákat, miután kiszínezted oket! Ha bevágtad
a vastagon  jelzett részeket, csúsztasd oket egymásba!

Teheted asztalra
dísznek, de
felakaszthatod a
karácsonyfára is!

Vágd be!

Vágd be!

Vágd
be!

Vágd
be!

A lábakat hajtsd fel!


