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Karácsony közeledtével számos érdekes, lélek-
melegítő program vár mindannyiunkat az ország
szinte minden településén. 

Így advent idején - mindannyiunk nagy örömére -
idén is megrendezik az Iparművészeti Múzeum
karácsonyi vásárát. Ebben az esztendőben december
6-7-én tartják e neves eseményt. 

Érdekesség, hogy a hazai „műiparosok” első kará-
csonyi tárlatát 1886-ban rendezték meg, és az azóta
eltelt százhúsz év alatt e kedves hagyomány üzenete
és bensőséges hangulata mit sem változott. 

Az Iparművészeti Múzeum a kezde-
tektől fogva missziónak tekinti a közön-
ség műízlésének fejlesztését és a magyar
iparművészek munkáinak széles körben
való megismertetését. A legkitűnőbb
alkalmat erre talán az iparművészek
karácsonyi vására kínálja, ahol a
nagyközönség nem csak az alkotásokkal, de magukkal
a művészekkel is találkozhat. 

Az sem elhanyagolható, hogy a múzeum Üllői úti
palotájának földszinti üvegcsarnoka és körgalériája
milyen csodálatos színteret biztosít az eseménynek.

A vásárok újkori története 1996-ban kezdődött,
amikor az Iparművészeti Múzeum úgy döntött, hogy
- korunk elvárásaihoz igazodva, de a századfordulós
szellemi örökséget megtartva - újjáéleszti e szép
hagyományt.

A tavalyi karácsonyi vásáron 165 kortárs ipar-
művész kínálta nívós, egyedi alkotásait a látogatók-
nak. Bízunk benne, hogy idén is művészien szép,
impozáns tárgyak közül választhatunk, a hasonlóan
nagy kínálatból.  

De érdemes ellátogatnunk december havában az
állatkertekbe, vadasparkokba is. Számos érdekes prog-

rammal várják a látogatókat vidéken és a fővárosban
egyaránt: Mikulásvárástól, a közös karácsonyfa
állításon át a madárbarát karácsonyig. 

Engedjék meg, hogy e legszebb ünnepen,
gyertyafényes Szentestét és békés-boldog karácsonyt
kívánjak minden kedves olvasónknak.

Vallási ünnepek:
december 6.: Szent Miklós ünnepe
december 7.: Advent 2. vasárnapja
december 8.: Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
december 14.: Advent 3. vasárnapja

december 21.: Advent 4. vasárnapja
december 25.: Karácsony: Jézus Krisztus születése
december 26.: Karácsony; Szent István vértanú 

emlékezete
december 27.: Szent János apostol emléknapja
december 28.: Szent család ünnepe

Jeles napok:
december 1.: Az AIDS Világnapja
december 3.: A Fogyatékkal Élő Emberek

Nemzetközi Napja
december 10.: Az Emberi Jogok Napja
december 25-26.: Karácsony ünnepe
december 31.: Szilveszter Napja

Kalendárium
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Kedves Olvasók!

Szeretnél találkozni a Mikulással?

Akkor rajzolj Te is
neki, és 

a mûvedet (neveddel
ellátva) december 

3-ig (szerda) 
add le a játszótéren!

-2-



Élt egyszer egy szegény, de boldog család. Két
gyermekük volt: Lilla és Ákos, akik nagy
szegénységben éltek. Szüleiknek nem volt munka-
helye, ezt nagyon szégyellték, mert nem tudták
megvenni a gyerekeknek azt, amit szerettek volna.

Amikor közelgett a karácsony, nagy gond
volt, hogy mivel lepjék meg a gyerekeket.
Lilla és Ákos készültek az ünnepre, fenyőág-
gal díszítették a szobát.

– Mennyit kell még karácsonyig aludni? –
kérdezte Ákos.

– Már csak kettőt – mondta Lilla.
Az anyuka reggel egy kívánságlistát talált,

amit Lilla írt. A listán ez állt: boldog család,
ne legyen beteg senki, legyen munkája

anyukámnak és apukámnak.
Lilla anyukája ezeket a kéréseket sírva, de nagy

örömmel olvasta. Elmesélte a férjének, akinek a
kezében volt egy könyv és egy kisautó.
– Szerinted, örülnek majd a gyerekek neki? –
kérdezte az apa.
– Igen, biztos – mondta az anya.

Karácsony estéjén a gyerekek boldogan bontot-
ták ki az ajándékokat. Lilla és Ákos anyukája eny-
nyit mondott:
– A karácsony a szeretet ünnepe.

Mese

A karácsony ünnepe

Wágner Julianna, 4. d , Marcali

Perzsa Angéla, 4. d , Marcali Sági Patrik, 4. d , Marcali

Írta:Bodrogi Vivien, 4. d osztályos tanuló,
Marcali
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Összeállította:
Zsuzsa

Ügyeskedj!

Színezd ki a képet az utasításnak megfelelően!

Segíts a Mikulásnak bepakolni a zsákjába az ajándékokat! Vezesd oda őket!

Keresd meg a különbségeket a képek között!

A karácsonyi formák közül melyiknek nincs párja? Karikázd be!
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Ági

Karácsony

Egészség-ábécé
– Tudáspróba –

1. Hányféleképpen kerülhetnek a kórokozó a szervezetünkbe?

Reményik Sándor:
A karácsonyfa énekel

3. Húzd alá a helyes választ!

2. Fogápolással kapcsolatban adj tanácsot!

fertőzött vagy romlott étellel, élelmiszerrel

i

A nyugodt, mély alvás feltétele:

puha matrac kemény fekvőhely jó tanulás
teli gyomor izgalmas film nyugodt lelkiismeret

köhögés, tüsszentés útján

mosatlan gyümölcs fogyasztásával

sportolás-testedzés következtében

sérülés helyén

tiszta, ápolt kézzel

Főétkezések után mindig moss fogat!

Az esti fogmosás után még ehetsz egy kis csokit.

Évente menj fogorvoshoz, ellenőriztesd a fogaidat!

Ha túl sokat rágsz, kilyukad a fogad.

A fogkeféd akkor jó, ha rövid fejű és ritka csomózású.

h
igaz állítás hamis állítás helyes tanács helytelen tanács

.
*

Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba. 
A szűk szobában is terem öröm, 
Gyúl apró gyertya ínség idején, 
Óh csak ne legyen sorsom bús közöny, 
Óh csak legyek a fény forrása én, 
Apró gyermekek bálványozott fája, 
Én az idegen, én a jövevény, 
Égő fenyőfa, égő áldozat, 
Akit az Isten ősi otthonából 
Emberek örömére elhozat. 
Csak rajzolódjék mélabús árnyékom 
Imbolyogjon a szűk szobák falán, 
Mindegy, hogy mi lesz velem azután.

Wass Albert:
Karácsonyi versek (részlet)

Olyan este ez is csak, mint a többi: 
olyan a színe, nyirkos ködszaga. 
Pedig valahol szent titokpalástban 
csodát takargat ez az éjszaka…! 

Angyalok húznak a világ fölött. 
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! 
Megszületett az Igazság, a Jóság, 
akit úgy vártunk: megszületett végre! 
…

A jászol fölött fölragyog egy csillag, 
néhány angyal és gyermek énekel… 
Szelíden száll az ének és a pára 
szurtos ólból a fényes égre fel… 
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A karácsony közeledtével, remélem, benneteket is érdekel, hogy
milyen jelentéstartalma van azoknak a tárgyaknak,

ételeknek, melyek ilyenkor körülvesznek bennünket.

A karácsonyfa: Életfa. A zöld szín az új élet reményét
jelképezi, míg az ágak spirális elrendezése az életspirált

mintázza.

A csúcsdísz: A felemelkedett embert jelképezi, Jézust, a Megváltót. Gyakori, hogy a
csúcsdísz lángos csillag formájú, mert ez hozta hírül a Napkeleti Bölcseknek, a
Megváltó születését.

Füzérek: Különböző színű füzérek vonhatják be a fát, tekeredhetnek rá, akár a kígyó. Ők
emlékeztetnek bennünket az „eredendő bűnre”, Ádám és Éva Paradicsomból való
kiűzetésére.

Szaloncukor: Boldogságforrásunk a csokoládé, és a belőle formált kis téglácskák a
Boldogság Házának építőköveit jelképezik.

Csengettyű: A kis harangocska jelzi, hogy „megérkezett az angyal”. Hangja sok család-
nál hozza meg a karácsonyi hangulatot.

Csillagszóró: A fényszikrák a fellángoló és kihúnyó életet éppen úgy jelképezik, mint az
érzések mulandóságát.

Gyertya: A gyertya a három sík, a test, a szellem és a lélek, vagyis a viasz, a kanóc és
a láng, a Szentháromság üzenete. Jézus megszületéséé, a megérkezéséé.

Mézeskalács díszek: Formáik – fenyő, angyal, csengettyű – tükrözik az összes többi
jelképünket, de más anyagból. Az ember teremtő voltát is jelképezik.

Dió és alma: A dió a bölcsesség jelképe, de a jövendő nemzedékbe vetett hitet is
jelképezi. Az aranyalma és az aranydió a fénylő bölcsességet hozza el hozzánk.

Összeállította:
ZsuzsaSzínezd ki a képet!
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LAJOS U.:
Mikulásvárás: december 5. (péntek) 16.00-tól

(Csomagot csak az időben beérkezett  gyerekrajzok készítőinek tud adni a Mikulás!)
Kézműves foglalkozás: december 10., 19., 16.00-tól

Babazene: december 9., 16., 23., 30. (kedd) 11.00-tól
Agyagozás: december 3., 10., 17. (szerda) 16.00-tól

HUSZTI ÚT:
Mikulásvárás: december 5. (péntek) 16.30-tól

(Csomagot csak az időben beérkezett  gyerekrajzok készítőinek tud adni a Mikulás!)
Kézműves foglalkozás: december 11. (csütörtök) 16.00-tól

Babazene: december 8. (hétfő) 11.00-tól
Kártya- és társasjátékok: december 2., 16., 30. (kedd) 17.00-tól

Játékos-zenés torna (Kozma Zsuzsa vezetésével): december 3., 10., 17. (szerda) 17.00-tól
Karácsonyi műsor: december 23. (kedd) 16.30-tól

Adventi vásár: december 1-23. egész nap

KERÉK U.:
Gyöngyfakészítés: december 4. (csütörtök) 16.00-tól

Mikulásvárás: december 6. (szombat) 16.00-tól
(Csomagot csak az időben beérkezett  gyerekrajzok készítőinek tud adni a Mikulás!)

Népi játékok: december 11. (csütörtök) 16.00-tól
Ország-város: december 16. (kedd) 16.00-tól

Karácsonyi képeslapkészítés: december 18. (csütörtök) 16.00-tól
Karácsonyfa-díszítés, gyertyagyújtás: december 24. (szerda) 11.00-tól

Diavetítés: december 28. (vasárnap) 16.00-tól

ZEMPLÉN U.:
Mikulásvárás: december 5. (péntek) 16.00-tól

(Csomagot csak az időben beérkezett  gyerekrajzok készítőinek tud adni a Mikulás!)
Kézműves foglalkozás: december 11., 18., 22. (csütörtök) 16.00-tól

Karácsonyfa-díszítés: december 24. (szerda) 10.00-tól
Óévbúcsúztatás: december 31. (szerda) 11.00-tól

GYÛRÛ U.:
Kézműves foglalkozás: december 3., 17., (szerda) 16.00-tól

Diavetítés: december 4., 11., 18. (csütörtök) 16.00-tól
Mikulásvárás: december 5. (péntek) 16.00-tól

(Csomagot csak az időben beérkezett  gyerekrajzok készítőinek tud adni a Mikulás!)
Karácsonyi ünnepség: december 19. (péntek) 16.00-tól

Játékos vetélkedő: december 12. (péntek) 16.00-tól
Rajzverseny eredményhirdetése: december 29. (hétfő) 16.00-tól

SILVANUS SÉTÁNY:
Kézműves foglalkozás: december 5., 10., 20., 15.00-tól

Mikulásvárás: december 6. (szombat) 16.00-tól
(Csomagot csak az időben beérkezett  gyerekrajzok készítőinek tud adni a Mikulás!)

Luca-napi búzaültetés: december 12. (péntek) 15.00-tól
Anyukák kézművese (ajándékcsomagolás): december 18. (csütörtök) 15.00-tól

SOLYMÁR UTCA:
Anyukák kézművese (ajándékcsomagolás): december 3., 9., 10., 16.00-tól

Családi kézműves (karácsonyfadíszek készítése): december 23. (kedd) 16.00-tól
Gyerekek kézművese: december 16., 17., 16.00-tól

Énekes-mondókás foglalkozás: december 4., 11., 18. (csütörtök) 11.00-tól
Karácsonyfa-díszítés, gyertyagyújtás: december 24. (szerda) 11.00-tól

Információk
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A programvál-
toztatás jogát
fenntartjuk!



M. 1.

Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!
Ezt a két képet felhasználhatjátok képeslapként, üdvözlőkártyaként vagy lakás díszítésére. Színezzétek őket szépen ki,
s szerezzetek vele örömet szeretteiteknek! A mikulásos képen rajzoljátok meg ti az utolsó házat!

Jó munkát!

Zsuzsa
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