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Karácsonyfa,
Karácsony…
Karácsonyfa,
karácsony,
Aranydió
az ágon,
Csillagszóró,
gyertyafény,
Ég a fenyő
ünnepén.
Karácsonyfa,
karácsony,
Nincs is szebb
a világon!
Csilingel a
csöngettyű,
Szép vagy
fenyő,
Gyönyörű!
Donászy Magda

Újságunk a

támogatásával jelenik meg.

LÁTOGATÁS A NYUGDÍJAS KLUBBAN
Régi karácsonyokról kérdeztük a klubtagokat
December havi összejövetelükön meglátogattuk a nyugdíjasokat. Kedvesen fogadtak, süteménnyel kínáltak bennünket, és egymást váltva válaszoltak a kérdéseinkre.
- Milyen volt régen a karácsony?
- Nem volt szaloncukor, úgy főztük,
metéltük a krepp-papírt, belecsavartuk, aztán mi díszítettük a fát, a
gyerekeket addig elaltattuk, hogy ne
lássák.
- Sütöttük az aprósüteményeket, azt
raktuk a fára.
- Még iskolába jártam, a sekrestyés
hozta a csengőt, szokott csengetni.
Anyám lepedőt terített magára kint
a kamrában, hozta be a karácsonyfát. A kicsik féltek, mi meg titokban
nevettünk, mi már tudtuk, hogy nem a Jézuska az. A Mennyből az angyalt kellett énekelni.
- Mentünk az éjféli misére Kishantosról gyalog. Akkor nem volt busz.
- Almát, diót raktunk a fára, krepp-papírból láncot ragasztottunk, gyertyát is raktunk.
- Én az öcskössel aludtam együtt, azt hitték, hogy már alszunk, de kilestük a dunyha alól,
ahogy díszítették a fát. A fa alatt volt az ajándék, legtöbbször dió meg alma. Rongybaba volt
még. Meg a morzsolt kukorica csutája, abból raktunk ólakat össze, abba tettük a csutának a
végét, az volt a disznó benne, úgy játszottunk. Meg hegedűt csináltunk a kukoricaszárból,
azzal cincogtunk. És örültünk neki. Meg ha volt hó, deszkából csináltunk szánkót, azon húztuk egymást.
- Főtt a finom kocsonya, de csak akkor ehettünk, amikor a miséről megjöttünk. Nehéz volt ám
azt megállni, mikor éhesek voltunk!
- Nem volt ennyiféle sütemény se, inkább kalácsféléket sütöttünk.
- Odahaza, Jászfényszarun 12 éves voltam, mikor megtudtam, hogy nem a Jézuska hozza a
karácsonyfát. Nagynénémnek volt egy kosara, amit szegény anyám föltett a kakasülőre, benne
a szaloncukor. Mikor hozta volna le a fára, üres volt a kosár, csak a papírok voltak. Gallyakat
szokott venni a piacon fa helyett feldíszíteni, na azokkal vert végig bennünket az ágy meg a
lóca alatt, mikor kiderült, hogy a testvéreim létrára mászva szedték le a cukrot. Én is kikaptam, pedig én nem is ettem belőle.
- Nálunk az ágakat a mennyezetre kötötték, hogy a gyerekek le ne szedjék a díszeket.
- Nem játszottak betlehemes játékokat?
- Én Telepen nőttem föl, mi ott elkezdtük az utca egyik végén, aztán minden házhoz bementünk külön elénekelni a Mennyből az angyalt. Kaptunk egy-két almát, pár szem diót. Mikor
még ilyen 10 éves forma voltam, elhittem, hogy a Jézuska hozza a karácsonyfát. Teliszedtem
a kötényemet csutával, elterveztem, hogy majd megdobálom a Jézuskát, ha jön. De mikor
megszólalt a csengő, leborítottam a csutát, aztán be az ágy alá!
- De akkor durrogtattak a kanászok is az ostorral az ajtók előtt.
- Az én apám szénaköteget csinált, betették az asztal hídjára, hogy a Jézuska majd odafekszik.
Nem volt szabad kisöpörni újévig, odamentünk imádkozni.
- Olyan karácsonyfánk volt, két kis ágat összekötöttünk. Szerencsénk volt, mert egy pesti
rokonunk minden karácsonyra hozott narancsot, máskor olyant nem láttunk, szaloncukrot,
almát.
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- Melyik volt a legemlékezetesebb karácsony?
- Mindegyik szép volt, mert akkor fiatalok voltunk.
- Most mit jelent Önöknek a karácsony?
- Ugyanazt, mint régen. De már az unokákkal, gyerekekkel együtt vagyunk. Minél többen
ünnepelik a szentestét, annál szebb.
- Ugyanúgy örülünk a karácsonynak, mint régen, csak már nagypapák vagyunk, nem gyerekek. Most már nehezen vesszük meg a drága ajándékot, amit elvártok. Ti már nem is örülnétek azoknak az ajándékoknak, amit mi régen kaptunk.
- Akkor csak húsvétkor meg karácsonykor volt csoki.
- Az én apámnak nem volt pénze, kenyérhéjat hozott egyszer egy fél zsákkal, de annak úgy
örültünk!
- Hát az madárlátta kenyér volt!
- Ti tudnátok örülni egy becsomagolt csokiszívnek?
- Szerintem nemcsak csokiszívet kap az, aki csokiszívet kap, hanem szeretetet is.
- Igazad van, angyalom.
- A karácsonyi vacsorából maradt morzsát az asztalterítőről nem volt szabad kidobni, ebből
etették meg a beteg jószágot, hogy meggyógyuljon, mert az szent volt.
- Ha most kérhetnének valamit a Jézuskától, mit kérnének?
- Egészséget.
-Megbecsülést. Hogy köszönjenek a fiatalok, a gyerekek. Mert sokan nem köszönnek.
- Békét.
- Szeretetet.
- Azt kérjük a mostani gyerekektől, fiataloktól, hogy tartsák tiszteletben az öregeket.
- Hát a szeretetet, a tiszteletet bele kell nevelni.
- Volt-e olyan étel, amit kimondottan karácsonykor készítettek?
- Volt bableves fokhagymával, mákostészta mézzel. Aztán meg egy almát ahányan voltunk,
annyifelé vágtuk.
- Mákos meg diós kalács
volt.
- Milyen játékokat játszottak?
- Kártyáztunk. Meg csutababa volt még.
- Régen ünnepelték meg a
Szilvesztert jobban vagy
most?
- Régen jobban.
- Hát akkor adták ki a cselédeket, volt a nagy hurcolkodás, ez volt az ünnep.
Milyen ünnep az?
- Elküldte a gróf a cselédet,
gyerekestül felpakolták a
kocsira, aztán ha el tudott
szegődni az ember, ment a másik pusztára. Ott volt egy évig, kettőig, aztán ha újra elküldték,
megint mehetett családostul. Így nőttünk föl mi.
- A mulatozás, ha volt, miből állt?
- Táncoltunk. Cigányzenére, harmonikára vagy citerára.
- Hol?
- A kocsmában. Aztán meg a kultúrházban.
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- Akkor ritkán volt ám bál. Szilveszterkor, vízkeresztkor meg húsvétkor.
- Úgy táncoltunk, mint a fene! Kettőt jobbra, kettőt balra.
- Milyen táncok voltak?
- Csárdás, keringő, tangó.
- Akkor megvolt az, hogy a munkások a munkásegyletbe, a kisgazdák a kisgazdákhoz
mehettek, az iparosok az iparosok báljába. Nem mehetett a másikéba senki.
- Maguk adtak elő valamit karácsonykor?
- Igen. Hetekig bejártunk Telepről is ide Hantosra próbálni. Játszottuk a színdarabokat. Nem
volt rádió, TV, villany se.
- A paplakkal szemben volt a kultúrház, ott szoktunk játszani.
- Voltak tanító nénik, akik betanították a színdarabokat.
- Játszottuk a Csárdáskirálynőt, a Falurosszát, Az öreg cigányt.
- A Fehérvári huszárok is volt.
- Én papot is játszottam. És a papot is meghívtuk. A János vitézt is játszottuk.
- És melyik tetszett a legjobban?
- Mind. Mert fiatalok voltunk, és élveztük azt, hogy játszhattunk. Nem volt ám annyi
szórakozás.
- Teli szokott lenni a kultúrház.
- Az iskolában megemlékeztek a karácsonyról?
- A tanítók összehívtak bennünket, a szülők is jöttek. Ott volt a karácsonyfa, az énekkar is
fölállt, szépen énekeltünk. Az uraság néha adott valamit.
- Arra emlékszem, hogy a szegényebb gyerekeknek akkor adtak faklumpát, mert mezítláb
voltak.
- Nekünk azért volt bakancsunk, de csak egy, aki előbb fölkelt, az húzta föl.
- Itt a kastély elé kellett menni a szegényebbeknek karácsonyeste, a gróf meg a grófné adott
ajándékba finomságokat.
- Mi az iskolába mentünk másnap, ott a grófkisasszony osztott édességet.
- Maguk szerint a mostani karácsony még mindig arról szól, mint régen?
- Persze. A szeretetről. A családokban még megvan, csak az országban nincs. Régen, ha
valakik haragban voltak, karácsonykor kibékültek.
- Most meg félnek az emberek egymástól.
- Régen a szomszédok
összejártak,
segítettek
egymásnak, most meg
nem is ismerik egymást.
- Nem is akarják.
- Meg irigyek egymásra.
- Régen meg minden
szegények voltunk, nem
volt mit irigyelni.
- Nyugodtan elmentünk
dolgozni egész napra,
még zár se volt az ajtón.
Alig volt valamink, de
nem is kellett annyit
idegeskedni, mint most.
Végül csoportokba verődve folytatódott a beszélgetés a régi iskoláról, életről. Oláh Ica néni
elmondott egy gyerekkorában tanult verset, az ötödikesek eléguggolva hallgatták.
Megköszöntük a vendéglátást, jó egészséget, kellemes ünnepeket kívántunk egymásnak.
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Ha én lennék a Jézuska
(Válogatás a hetedikesek fogalmazásaiból)
„Nemcsak a kicsikhez mennék el, hanem az idősebbekhez is.
…Megváltoztatnám a világot …A rosszak menjenek el, és a
jók maradjanak meg. Ne legyen annyi katasztrófa, baleset,
gyilkosság, szegénység, és persze ne legyen annyi gazdag
sem.”
(Réger Regina)
„Minden gyereknek lenne anyukája és apukája. Megajándékoznám őket sok szép ajándékkal.
Nem lenne sok szegény ember, mert segíteném őket, hogy gyárban vagy valahol tudjanak
dolgozni. Amit keresnek, abból jól megélnének. Minden ember vidám lenne, soha nem lenne
szomorúság a világon.”
(Kasos Renáta)
„Mostanában nagyon sok beteg gyermek és hajléktalan van. A beteg gyermekeken úgy segítenék, hogy sok-sok ajándékot küldök nekik. A hajléktalan családokon pedig úgy, hogy építtetnék nekik karácsonyra házakat, és nem kerülne nekik semmibe, csak jól éreznék magukat.
Szeretném látni a szemüket, mikor az ajándékot megkapják. Biztos, hogy nagyon örülnének
neki.”
(Gilányi Kitti)
„Meglesném a gyerekeket, hogy viselkednek, a jóknak játékautót meg babát adnék, a rosszaknak meg szenes zoknit. Aki lop, annak semmit se. Az idősebbeknek nyugdíjemelést adnék….
Ha a karácsonyfa nem lenne szépen feldíszítve, akkor oda be se tenném a lábamat.”
(Bógó Patrik)
„Bizonyára sok emberen segítenék. Elsősorban a családomon. Megóvnám őket a balesetektől,
és segíteném őket a munkájukban….A természeti katasztrófákat és a környezetszennyezést is
megakadályoznám. Leállítanám a háborúkat, és a terror ellen is tennék valamit.”
(Gyöngyösi Zsuzsa)
„Megvennék mindent, amit csak lehet, és elajándékoznám. A hajléktalanoknak meleg ételt,
italt és persze szállást biztosítanék. A gyerekeknek játékot és édességet. Az árvízkárosultaknak házakat építenék, a szegényeknek adnék ruhákat, tévét, rádiómagnót meg még sok mindent. Nagyon szeretnék segíteni mindenkinek.”
(Tóth Orsolya)
„A karácsony a család együttlétéről szól. Segítenék az árvaházban
nevelkedőknek, hogy szép karácsonyuk legyen. Azt hiszem, ők inkább
egy igazi családra vágynak. Akiknek nem lehet gyermekük, oda küldenék egyet, őket így ajándékoznám meg.”
(Hangyál Angéla)
„Először a családomat ajándékoznám meg sok örömmel, kedvességgel, szeretettel és a legfontosabbal, az egészséggel. Majd a legjobb barátaim házába lopakodnék be, és a kis ajándékdobozukba egy kis önbizalmat raknék. A nagyszüleim egy kis fiatalító szert találnának a karácsonyfájuk alatt. S mikor eljön a pillanat, amikor mindenki kibontja a saját ajándékát, meglepődnének, mert azt kapnák, ami a legszükségesebb az életben.”
(Cséza Barabara)
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„A szegények és a gazdagok is egyformán kapnának ajándékot. …
Nemcsak az embereknek, de az állatoknak is adnék, például ételt, hogy
ne kelljen éhezniük télen. Vagy vastag bundát, ami megvédi őket a hótól
és a széltől. Azok, akik gonoszkodnak az állatokkal, csak egy darab
fekete szenet várhatnának.”
(Major Csaba)
„Ilyenkor azért eszünkbe jutnak azok az emberek is, akiknek nem múlik
el felhőtlenül ez a csodálatos ünnep. Őket meghívnám egy finom vacsorára, és elbeszélgetnék velük eddigi életükről. … Én nagyon szeretem
ezt az ünnepet, mert nekem mindenem megvan, ami kell hozzá. Ez a
család és a szeretet!”
(Hajnal Edina)
„Már a gondolatába is belefáradtam a rám váró munkának, pedig Jézuskának lenni igazán
szép és hálás feladat. A kezemben van minden, hogy boldoggá tegyem a világot, ami néha
már igazán ráférne. A reklámokban csak a boldogságot, az összetartó, jól élő családokat mutatják,
akiknek nincs különösebb dolguk,
mint eldönteni, hogy mobiltelefont
vagy színes tele-víziót vegyenek
….Ha módomban áll-na, minden
gyerek hinne a karácsony szellemében, és a családok együtt ünnepelnének egy feldíszített kis fa
alatt. Az ajándékok pedig nem a
szent-este fő attrakcióját, hanem a
szeretet egyik kifejezését jelentenék. Ezért nem is kellene kifosztanom a boltokat, mert mindenki
készítene egymásnak egy apró
ajándékot, függetlenül attól, hogy
milyen gazdag. A pénz elveszítené
értékét, helyette a lelki dolgok
kerülnének
előtérbe….Éjfélkor
összegyűlnének a templomban a
lelkük megtisztítására, és végre
nem lennének haragosok, csak
barátok és komák, akik az ünnep
elmúltával is támogatják egy-mást.
Ez aztán tényleg gyönyörű len-ne,
és örülnék, ha ezek a csodák egyszer valóra válnának. De az
igazság az, hogy nincs szükség rájuk, mert a Jézuska mindenki lelkében ott van. … Ha te
adsz, cselekedeted viszonzásra talál egy másik ember meleg szemében. … Találjunk
egymásra karácsonykor, és ha én lennék a Jézuska, minden nap karácsonyt hirdetnék.”
(Takács Angelika)
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Az alábbi vélemény az INTERNETen olvasható, ennek alapján is kérheted szüleidtől, rokonaidtól karácsonyra a könyvet, könyveket ajándékba. Ha drágának találja a „Jézuska”, kölcsön
is lehet kérni valakitől, akinek már megvan, remek szórakozás a szünetre!
. „Nem tartom helyesnek azoknak a nyilatkozatát, akik sátáninak, vagy gyűlöletesnek bélyegzik Harry Pottert. Ennyi erővel gyakorlatilag sátáninak minősíthetnénk a népmeséket
(amelyekben boszorkányok szerepelnek), az iskolákban pedig be kellene tiltani a szépirodalom oktatását, mert ennek is jelentős része fikción, sőt a legkisebb realitást is nélkülöző
alapokon nyugszik. Ebből a szempontból pedig sátáni minden, amiben szabadon szárnyalhat a fantázia és ebből a szemszögből a legnagyobb bűn maga a szabad emberi gondolat.
Én önmagamat hívő embernek tartom, de véleményem szerint kicsi a valószínűsége, hogy
az emberiség a legnagyobb bűnt a mesemondással követné el. A fikció és a fantázia
szabadsága a mese sajátja, a mese lényege és tudjuk, hogy erre a gyerekek a
legfogékonyabbak. Azt az érvelést pedig, miszerint ez káros hatással van a gyermekek
fejlődésére leginkább azzal vála-szolhatjuk meg, hogy egy könyv olvasása, vagy egy
fantasztikus történet elképzelése élénkíti a gyermek fantáziáját, s ezáltal absztrakciós
gondolkodási képességeit is fejleszti, ami alapja bármilyen tudományos gondolkodás
elsajátításának. A másik érvelés pedig, miszerint ezek a történetek megzavarják a
gyermekek személyiségének fejlődését, mivel túlzott mértékben azonosulnak a történetek
szereplőivel, ismét elég gyenge érvnek tűnik. Az a "történet", amit a gyermekek és mi is a
legmélyebben átélünk, az a való élet. A mai "modern" társadalmak "barbár világában", ahol
a kereskedelmi tévék estéről estére öntik a nézőkre az olcsó, B kate-góriás, vérfürdővel
telített erőszakos akciófilmeket, és ahol a közszolgálati televíziók elsősor-ban a potenciális
választókhoz szólnak (tehát a gyerekekhez a legkevésbé), véleményem szerint inkább
kellene örülni, ha a gyermek úgy dönt: inkább olvas, vagy moziban megnéz egy olyan
kalandos, happy end-del záródó könnyed történetet, mint a Harry Potter, semmint kígyótbékát kiabálni és mindjárt szaladni fát gyűjteni a máglyához. Elképzelhetetlennek tartom,
hogy egy olyan korban, mikor a gyermekek legfőbb szórakozása, hogy idióta számí-tógépes
játékokban halomra lőjék egymást az Interneten, éppen egy olyan mese jelentene "veszélyt",
amiben nem folyik el egy csepp vér sem, nem nézzük végig a szereplők agoni-zálását, nem
szívnak drogot és nem erőszakolnak meg nőket, hanem ezzel szemben a törté-net inkább a
"régi idők meséihez" fordul vissza, s ezekből képez egy érdekes egyveleget.”

MI TÖRTÉNT DECEMBERBEN?
3-án, 1967-ben Christián Barnard dél-afrikai sebész elvégzi az első sikeres szívátültetést.
5-én, 1901-ben Walt Disney amerikai rendező, rajzoló és producer születése.
7-én, 1926-ban Londonban megkezdődik az első asztalitenisz-világbajnokság, ahol miden
számot a magyarok nyernek.
10-én, 1896-ban Alfred Nobel svéd kémikus és mérnök halála.
13-án, 1928-ban Budapesten megkezdik az utcai telefonhálózat fölszerelését.
14-én, 1911-ben Amundsen norvég sarkkutató a világon elsőként éri el a Déli-sarkot.
22-én, 1872-ben Pest, Buda és Óbuda hivatalosan is egyesül Budapest néven.
24-én, 1837-ben Erzsébet magyar királyné (Sissy) születése.
25-én, 1000-ben II. Szilveszter pápa ún. apostoli koronájával I. István fejedelmet Magyarország első királyává koronázzák.
28-án, 1895-ben a párizsi Grand Caféban megtartják az első mozielőadást.
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ITT JÁRT A MIKULÁS !
Idén is megtartottuk hagyományos Télapó-délutánunkat. A felsősök vendégül látták alsós
testvérosztályukat, akikkel kölcsönösen megajándékoztuk egymást. Játszottunk, buliztunk.

Takács Eszter rajza
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ÉÉVV VVÉÉGGII BBAABBOONNÁÁKK
KKAARRÁÁCCSSOONNYY
A karácsony minden órájához más és más babona
van kötve, éspedig keverve: jó meg rossz. Mintha e
napon és éjen, amelyen a Megváltó született,
minden jó angyal a földön járna elhinteni a sok
áldást, s egyúttal minden ördög elszabadulna a
láncáról, hogy ami átok van, azt az emberek fejére
zúdítsa.
E napnak még az ételhulladéka is varázserővel bír.
A híres karácsonyi morzsa, amely szintén egy csomó
kuruzslóorvosság főalkatrésze.
Aki az éjféli misén a Luca-székre áll, meglátja a
boszorkányt.
Aki karácsonykor egy almát vagy diót fölvesz a
földről, fekélyes lesz tőle.
Az asztal alá rejtett szakajtóba a kis jézus száll be,
azért szénával kell a szakajtót megtölteni.
A szakajtó alá kukoricát tesznek, ettől kétakkorára
hízik az aprójószág, a szénától meg a lábas jószág.
Aki karácsony estéjén diót eszik méz nélkül, annak
kihull a foga.
Karácsony estéjén legjobban fog az igézet.
Egy kivetett cérnagomolyagba lépni karácsonykor
kész Lázár-betegség.

SSzziillvveesszztteerr ééss ÚÚjjéévv
Egymás nyomában járnak még a
babonában is, mind a kettő főleg
a szerelmesek napja.
Ilyenkor ólmot olvasztanak, s ha
Szilveszter éjjelén a megolvadt
ólmot a vízbe öntik, az ott
képződött ólomalak megmutatja,
mi féle mestersége lesz a
jövendőbelinek.
Aki a kakast újév hajnalán
meglesi, amikor elsőt kukorékol,
arról várhatja a mátkát, amerre a
kakas nézett.
Aki Szilveszter éjfélén
megfordítja a párnát feje alatt,
meglátja a jövendőbelijét
álmában.
Akit újévkor megvernek,
mindennap kikap, az egész
esztendőben.
Aki pénzt ad ki újévkor, egész
évben azt fogja csinálni.
Aki szilveszter és újév közt
éjfélkor születik, abból nagy úr
lesz.
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Sok minden kerülhet a karácsonyfára a drága csillogó gömbökön kívül is. Nagyon mutatós
díszeket készíthetsz természetes anyagokból, érdemes otthon körülnézni. Amíg ezzel dolgozgatsz, lélekben felkészülsz az ünnepre, és ajándéknak sem utolsó.
Kartonlapból vágj különböző formákat, majd ragasztóval ötlet szerint rögzíts rá kukoricaszemeket, tökmagot, szegfűszeget, puffasztott rizst, babot, szárazborsót, száraztésztát, tarhonyát, mazsolát, mákot stb. Vastag fonallal ragaszd körbe, és ez legyen az akasztója is.
Ablakdísznek, ajándékkísérőnek is szép.

Csomagolási ötletek
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SPORT
Az asztalitenisz verseny eredményei:
1.- 2. o. leány
1. Horváth Evelin 2. o.
2. Bartal Ildikó 1. o.
Bartal Melinda
1.-2. o. fiú
1. Lukics Zsolt 2. o
2. Pap András 1. o.
3. Újfalusi Márk 1. o.
Kovács Bálint 1. o.
3.-4 o. leány
1. Takács Eszter 3. o.
2. Zádori Martina 3. o.
3. Horváth Hajnalka 3. o.
3.-4. o. fiú
1. Kotroczó Attila 4. o.
2. Hangyál Gergő 4. o.
3. Kovács László 3. o.
5.- 6. o. leány
1. Lukics Bernadett 6. o
2. Ossik Anett 6. o
3. Major Mirella 6. o.
Kvák Annabella 6.o.
5.-. 6. o. fiú
1. Kohl Dávid 6. o.
2. Zab Dániel 5. o.
3. Csuri Tamás 6. o.
7.-8. o. leány
1. Hangyál Angéla 7. o.
2. Hajnal Edina 7. o.
3. Tóth Orsolya 7. o.
7. – 8. o. fiú
1. Határ Miklós 8. o.
2. Csuri István 8. o.
3. Samu Péter 8. o.
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MEGPRÓBÁLJUK IDEVARÁZSOLNI KARÁCSONYRA:

Újévező
Hát bort, búzát, békességet!
Cipót csak – nem lépesmézet.
Vagy ha csodát, hát akkorát,
Amit csak égbolt foghat át!
Kiadja a Hantosi Általános Iskola. Hantos, Köztársaság tér 3. 2434
Felelős szerkesztő: Gyömörei Barnáné Eng. sz.: 2.2.4./1338/2001.
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