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Kedves Olvasóink! 

Közeledik a karácsony, és az új év! Már égnek a gyertyák az advent tiszteletére, lassanként az 4. 

gyertya is megfényesedik. A gyerekek már nagyon várják az ünnepeket és az azzal járó ajándékokat. 

Ha most kinézünk az ablakon, láthatjuk, hogy esik az első idei hó, sűrű pelyhekben. 3. számunkban 

leginkább a téllel és az ünnepekkel foglalkozunk. Olvashattok a tél szépségeiről, a téli sportokról, 

készíthettek 2017-es naptárt az íróasztalotokra. Megtudhatjátok, azt is, hogy az előző számunkban 

megjelent Dénes bácsiról szóló cikk alapján, kik az e havi nyertesek, akik megnézhetnek egy 

egyetemi órát. Ismét megoldhatjátok az angol nyelvű feladatokat.  

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván  

a Szevasz Lenkey szerkesztősége minden kedves olvasójának! 

 

Mikulás 

A Mikulás eredetileg a katolikus vallású vidékeken, Szent 

Miklósnak, a Lycia római provinciában fekvő Myra 

püspökének népies alakja. Szent Miklós, kezdetben a 

diákok és a gyerekek védőszentje volt, majd később 

alakult ki a püspöksüveges, ajándékosztó a nép szemében.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1z
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCkia
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_provinci%C3%A1k
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Rengeteg történet hallhattunk róla, de Mikulásnak csak az 1950-es évek óta hívják az emberek.  

A Mikulás más országokban (például: Amerikában) karácsonykor érkezik az ott lakó emberekhez. 

Nálunk, Magyarországon, december 6-án, Miklós napján hozza a kitisztított bakancsba a 

finomságokat. Régen nem nagyon hozott semmiféle ajándékot. 1900 előtt ugyanezen a napon a 

fiatalok különböző láncaik csörgetésével akarták elijeszteni az embereket az utcákról. Sajnos, aki 

szembe jött velük az utcákon, megbánta, hogy aznap este találkozott velük!  

Vannak gyerekek, akik hisznek a piros süveges bácsiban, de vannak, akik nem. Igazából létezik. Csak 

nem itt lakik. Lappföldön él. Akinek a valódi neve: Joulupukki. De minden országban megvan a saját 

neve a Mikulásnak, ha létezik, ha nem.  

 

Szikora Adél 

Séta a télben 

A szememben a tél gyönyörű. Az első leesett hóban sétálni, megmosni benne az arcunkat, ahogyan a 

talpunk alatt ropog a friss hó. Beszívni a friss, hideg levegőt és gőzmozdonyt játszani, amikor 

kifújjuk. Apró örömök ezek, de sokat jelenthetnek egy-egy séta alkalmával. 

Sokakat nem kapcsol ki egy hosszú, hideg séta, de engem igen. Főleg, ha közben szállingózik a hó. 

Egy-egy hosszabb egyenes szakasz végén megállok és visszafordulok. Visszanézek a hóban hagyott 

lábnyomaimra. Amikor néha megpillantom egy állat tappancsainak a nyomát, elképzelem, hogy 

merre mehetett. Egy kutya, egy mókus, vagy egy galamb… 

Ilyenkor látni, hogy télen is van élet. csak nem olyan formában látjuk, mint máskor. A nemrég leesett 

friss hóban mindenkinek ott marad a lábnyoma, s ez a jó benne! 

Aztán tovább indulok. Egy meredekebb járda szakaszon hallom, hogy a talpam alatt roppan valami. 

Jég! Amikor ez eljut a tudatomig, már meg is csúsztam és a földön landolok. Jót mosolygok 

magamon, de újra felállok, és megint rálépek a kritikus pontra. Ezúttal lassabban, óvatosabban, mint 

az előbb. Most érzem, hogy nem fogok elesni, mert a cipőm talpa odatapadt. Lassan, de biztos 

léptekkel felérek az emelkedő tetejére és visszapillantva még egyszer megmosolygom a jeges 

járdaszakaszt. 
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Ahogy haladok tovább, egy játszótérhez érkezem. Régen nem játszhatott itt egy kisgyerek sem, mert 

minden tiszta hó. Belépek a játékszerek közé és megcélzom a hintát. Kicsit lesöpröm róla a havat és 

elkezdek előre-hátra himbálózni. Érzem, ahogy a hideg, csípős levegő a sapkám alá nyúl és a fülemet 

piszkálja. A szemem sarkából látom, hogy bizony az orromat és az arcomat is szépen kipirosította a 

szél. Ahogy egyre magasabbra és magasabbra hajtom a hintát, a hajam szanaszét száll. Beleesik a 

hinta tetejéről lehulló maradék hó és egy kicsit összefagy rajta. Kiszállok a hintából és megállok a 

pingpong- asztal előtt. Tiszta, egybefüggő, sima, érintetlen hó a teteje. Kesztyűs ujjaimmal egy 

mosolygós arcot rajzolok bele, hátrahagyva az utókornak, és azzal indulok is tovább. Sétámat a város 

széle felé folytatom. a közeli kis erdő felé. Sajnos, eddig még nem esett a hó miközben sétáltam, de 

a korábban lehullott friss hó ropogása a talpam alatt mindenért kárpótol. 

 

Amint haladok az erdő széle felé, mókusokkal, cinegékkel találkozom, távolról pedig egy rókát és 

egy őzet is látok. Az erdőben ugyan csupaszak a fák és a bokrok, de ágaikat hópihék díszítik. Az 

állatok többsége is elbujt, hideg van. Kicsit bóklászom még, majd egy dombról lepillantok a városra. 

A völgyben minden hófehér. Sajnos néhány nap múlva már nem így lesz. Megkeresem a szememmel 

a közeli házunkat és elgondolkodom azon, hogy légvonalban milyen közel lakunk. Sajnos nem 

vagyok madár, így, még legalább egy jó óra, mire hazaérek, indulok is. 

Az erdő szélén megállok, egy alacsonyabb fa ágát megrántom, ezzel eljátszva a hóesést. A fa ágáról 

aláhulló kis hópelyhek olyanok, mint az apró angyalkák. Mostanra tiszta hó lettem, már ha nem lett 

volna elég a játszótéri incidens! 

Mosolyogva, boldogan indulok haza. Kis idő után apró, fehér szösszenet lebben az orromra. Felnézek 

az égre: többen is vannak! Szinte röpülök haza a hóesésben! 

Ennyi séta után kicsit várom a pillanatot, amikor belépek a meleg lakásba. 
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S ha a sétám során tapasztalt élmények nem lennének elegek, akkor a szomszédunk ajtaja előtt 

megpillantok egy apró cserepes virágot, mely makacsul tartja magát a hideg ellenére és boldogan 

virágzik! 

A sétám során igazán feltöltődtem, annak, aki szeret a szabadban lenni és ideje is van, bátran ajánlom! 

A hosszú séta után igen jól esik belebújni a kis vackunkba, ahol jó meleg teát kortyolgathatunk. 

A szememben a tél gyönyörű, közben a hótakaró alatt pihen a természet, előkészül a tavaszra, az 

újjászületésre! 

Pap Ákos 

Az évszakok kalandos élete 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy elvarázsolt falu. Az 

elvarázsolt falu egyforma házaiban felváltva lakott a négy 

évszak. Történt egyszer, hogy Tél apó nem volt otthon 

házcserekor. Tanakodtak az évszakok, hogy Tél apó melyik 

házat választaná. Végül aztán arra a döntésre jutottak, hogy ameddig nem jön meg Tél apó, addig 

nem cserélnek házat. De Tél apó csak nem jött. Azért nem jött, mert meglátogatta az Északi sarkon 

élő nagybátyját, a Mikulást. 

Teltek-múltak a hónapok, már szeptember 30-a is elérkezett, de az idő még mindig tavaszias volt. 

Azért volt tavaszias az idő, mert nem cseréltek házat az évszakok, ezáltal nem változott az időjárás. 

Teltek a napok, már közeledett a tél, jönnie kellett Tél apónak, de csak nem jött. Ő nem jött, de a 

sok számla mellett egy levél érkezett tőle, minden évszak postaládájába, amiben azt írta, hogy nem 

jön vissza Lappföldről, mert a Mikulás megfázott, és neki kellett átvennie a helyét. Nagyon 

szomorúak lettek az évszakok, mert attól féltek, hogy idén elmarad a tél.  

Azonban volt a falunak egy varázslója: Gandalf. Az évszakoknak rögtön eszükbe jutott, hogy ő talán 

meg tudná gyógyítani Mikulást, haza tudná hozni Tél apót, így hát őt hívták segítségül. Amint 

Gandalf ezt meghallotta, azonnal be is ugrott hófehér, felhőhasító Ferráriába és száguldott Lappföld 

felé. Amikor odaért, elővette elsősegély dobozát a kocsijából, majd kivett belőle egy varázsszert: 

Doritricint. Odaadta Mikulásnak, aki 

bevette és egy szempillantás alatt elmúlt a 

megfázása. Másnap Gandalf és Tél apó 

bepattantak a hófehér sportkocsiba, és 

egész úton napszemüvegben csápoltak az 

AC/DC zenéjére. 

Amikor hazaértek, az évszakok nagyon 

örültek egymásnak. Boldogságban és 

egyensúlyban éltek az idők végezetéig. 
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Téli sportok 

Ismertebb nevén snowboard. Eleinte inkább közlekedésre, mint sportra 

használták. Úgy néztek ki, mint a mostani deszkák. 

A 19. század második felében divatossá vált, így egyre többen kezdték 

űzni, néhányan extrémen is. 1914-ben megrendezték az első olyan snowboard-szerű eszközzel 

történő világbajnokságot is. Így magával hozta a téli hódeszkás sport tevékenységeket. 

 

A síelés olyan téli sport, ahol havon lehet csúszni a cipőnkre erősített két, 

keskeny lécen, azaz síléceken. OLIMPIAI sportág. Legnépszerűbb síző helyek: 

Svájci Alpok, Kékestető. 

 

A korcsolyák a hollandoktól és amerikaiaktól kapták mai alakjukat. 

Kezdetben az acél, penge talpfára volt erősítve és szíjakkal erősítették 

a lábukra. Újabban aztán 

az egész korcsolyát 

acélból gyártották és 

számos, ötletes módon 

erősíthették a lábukra. A 

mai korcsolyák inkább 

pengetalpú cipőre 

hasonlítanak, melyeket 

pánttal rögzíthetnek a 

lábukra. 

A természetes jég jobban csúszik, mint a műjégpályák, mert műhó van a tetején. 

Pap Ákos 

A hódeszka 

A sí 

A jégkorcsolya 
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November 

 

Thanksgiving is a national holiday, celebrated in the United States on the fourth Thursday of 

November. The first Thanksgiving was in 1621. Pilgrims, sailed from England to America. Indians 

shared their meal with the Pilgrims.  

Native Americans and Pilgrims 

 

 shared their meals, for example: turkey,  pumpkin and 

 corn.                       
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December 

 

6 December On the night before St. Nicholas Day Hungarian children traditionally place a boot on 

their windowsill waiting for Santa Claus to come by and fill it with chocolate or gift. 

 

Santa Claus Colouring 

 

What is Christmas all about? 

Christmas is 25 and 26 December. We celebrate the birth of Jesus Christ at Christmas. Christmas is 

also a time when homes are decorated with all kinds of decorations. Most of the decorations are 

symbols of Christmas. 
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Sing a Christmas song! 

Dot to dots 
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A karácsony eredete 

A karácsony a legnagyobb keresztény ünnep húsvét után, amellyel Jézus Krisztus születésére 

emlékeznek. Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta. Minden évben december 25-én 

tartják világszerte, bár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. Talán azért esett erre a 

napra a választás, mert egyes keresztény szerzők szerint Jézus szenvedése, azaz a húsvét, illetve 

fogantatása, az év azonos napján, március 25-én történt. Esetleg azért, mert ekkor van a téli 

napforduló a Föld északi féltekéjén. A korai keresztények ezen a napon a kötelező Mithras-ünnep 

helyett Jézus születését ünnepelték. Ez a keresztény ünnep az első nikaiai zsinat határozata 

értelmében, Jézus Krisztus földi születésének emléknapja: az öröm, a békesség, a család, a 

gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe.  
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Karácsony 

 

 

Nagyon sok ember számára a karácsony az év legjelentősebb, legfontosabb ünnepe. Habár régen a 

karácsony csak vallási szempontból volt ünnep, napjainkban már eltávolodott ettől a szerepétől, és 

teljesen más funkciót tölt be. Hazánkban a legtöbben a karácsonyt a szeretteikkel ünneplik, ilyenkor 

összegyűlik a család, és egy karácsonyi ebédet elfogyasztanak egymás körében, valamint 

megajándékozzák szeretteiket. A karácsonyi előkészületek már december elején megkezdődnek, 

azonban vannak, akik már november vége felé, az adventi időszakban hozzálátnak az ajándékok, és 

dekorációk, díszek vásárlásához. Sokaknak örömet jelent, amikor a bronz-, ezüst-, vagy 

aranyvasárnap a boltokat járják, ajándékok után kutatva. Az ünnepi készülődés –az első 

gyertyagyújtást követő- második legfontosabb állomása a december 6-i Mikulás ünnep. A gyerekek 

igazából ekkortól kezdik a karácsonyi visszaszámlálást, a csokik kieszegetését az adventi naptárból.  

December 24-én, szenteste, betlehemesek járják az utcákat, jókívánságokat kántálva az ismerős 

családoknak. Magyarországon a legtöbben már az ünnepi ebéd, vagy vacsora előtt feldíszítik a 

fenyőfát   

4.a 
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Újév 

Már a nevében is látszik, egy új év kezdetét jelenti. Hatalmas ünnepségek kezdődnek el ezen a napon. 

December 31-én már mindenki az éjfélt várja, hogy január 1-én 0:00-kor óriási tűzijáték és ünneplés 

vegye kezdetét.  

 

Igaz, a nagy örvendezésben nem sokan gondolnak rá, de másnap rengeteg ember tesz újévi 

fogadalmakat. Például, hogy a következő évben jobban fog figyelni a munkájára, vagy a gyerekek a 

tanulással kapcsolatban tűznek ki maguknak új célokat. 

A múltból nagyon sok hiedelem és nagyon sok szokás maradt fent a mai időkre. Január 1-én, délben 

sokan lencsefőzeléket készítenek, mert a lencse sok pénzre utal. A malac is a szerencse jele az újévi 

szerencselistán, de a négylevelű lóhere is szerencsét hoz.  

Van kapcsolat a karácsony és az új év ünnepe között. A szentestéhez hasonlóan az új évről is íródtak 

versek, amiket a gyerekek nagy szeretettel tanulnak meg. A családtagok egymásnak kívánnak boldog 

és szerencsében gazdag új évet. 

Vasas Bálint 
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SULIDIVAT 

Ünnepi öltözékek 

Az adventi időszakban és a karácsonyi ünnepek alatt számos 

olyan eseményen veszünk részt, amely a hétköznapitól eltérő 

öltözködést igényel. Lehet az szabadtéren, templomban, 

színházban, étteremben, az osztályteremben, vagy egy szobában, 

igyekeznünk kell az ünnepi alkalomhoz illő ruházatot ölteni, 

ezzel is kifejezve tiszteletünket a Karácsony felé.  

Napjainkra a hétköznapi és az ünneplő ruha fogalma szinte 

összeolvadt. Évtizedekkel ezelőtt az emberek sokkal nagyobb 

figyelmet fordítottak arra, hogy ünnepélyes alkalmakkor - az egy 

közösség által elfogadott- ünnepi öltözékben jelenjenek meg. 

Úgynevezett íratlan, dresscode-okhoz”, 

vagyis öltözködési szabályokhoz igazodtak, és a legszegényebbeknek is volt 

legalább egy olyan „szettjük”, amit csak ünnepi alkalmakkor vettek fel. 

 

 

De térjünk vissza a Karácsonyhoz. Szeretnék nektek néhány példával segíteni 

a –véleményem szerint- megfelelő öltözékek kiválasztásában. 

 

Az elegáns megjelenés elérésében nagy szerepe van a színek, és a kiegészítők kiválasztásának. Egy 

jól megválasztott nyaklánccal, fülbevalóval, egy hangsúlyos övvel, egy elegáns táskával, cipővel, egy 

kitűzővel, egy haj pánttal, egy kendővel, vagy egy kalappal egyedivé tehetjük a hétköznap viselt 

ruháinkat. 

Egy egyszínű ruhával, vagy egy fehér-fekete kombinációval szinte sosem foghattok mellé.  

 

 

 

 

 

 

 

A kiegészítők lehetnek arany, ezüst, vagy más szín, csillogó változatai, becsempészve öltözékünkbe 

a Karácsony fényeit. Sőt: bátran használhatod őket együtt, az arany és az ezüst keverése most abszolút 

trendi… 
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Oda kell figyelni azonban a kevesebb néha több elvre, nehogy végül összetévesszenek a 

karácsonyfával! 

 

Az alkalmi öltözködésnél kerülnöd kell a kihívó ruhadarabokat, mert ezekben könnyen 

közönségessé válhatsz. A túl rövid ruha, szoknya, a túl mély dekoltázs, a sort, a 

szabadon hagyott derék nevetségessé teheti viselőjét egy olyan eseményen, ahol 

komolyabb dolgokról esik szó. Ezeket hagyd meg a könnyedebb hétköznapokra!  

 

Ha szabadtéri programon veszel részt és 

illik elegánsan megjelenned, egy szép 

sállal, vagy egy jó, a kabát színével 

kontrasztban levő sapka-sál együttessel 

dobhatod fel a kabátodat. 

 

 

 

 

 

Jó szórakozást kívánok a karácsonyi programokhoz! 

HLÁ 



 

16 

Eredményhirdetés 

Novemberi számunkban készítettünk Klem Dénes tanár úrral egy interjút, melynek a végén három 

kérdés hangzott el és egy felajánlás. Hét tanuló, aki helyesen válaszol a kérdésekre, elmehet egy ének 

egyetemi órára, látogatóként. 

A nyertesek: 

Magyar Enikő 3.a 

Égető Kitti 8.a 

Veréb Evelin 8.a 

Szikora Adél 8.a 

Palencsár Vanda 8.a 

Tóth Fanni 8.a 

Farkas Roland 8.a  

Gratulálunk a nyerteseknek! A látogatás idejéről később kaptok értesítést. 
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Rejtvény 

Rajzold le az alábbi ábrát egy papírra, majd próbáld összekötni A-t A-val, B-t B-vel, C-t C-vel három 

folytonos vonallal, hogy a vonalak ne keresztezzék egymást, és ne menjenek le a papírról. (A betűk 

és a keret között nem haladhat vonal.) 

 

 A  

   

 B  

C  C 

 A  

   

   

 B  

 

A megoldásodat a neveddel együtt dobd be a ládába! 

A helyes megoldás 3 meglepetés ajándékot érdemel! 
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Naptár 

 


