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– Az én Kenemhez nem Barbi jön 
vendégségbe, hanem a Kiszel Tünde!

Egy babaház titka
Advent volt, és neki meg 
kellett tanulnia a legne-
hezebbet: várakozni a 
csodára. Ez nem iga-
zán ment, ő azonnal 
akarta a betlehemes já-
tékot a templomban, a 
csillagszórókat, a feldíszített 
fát – és amire már hosszú ideje vágyott: a 
babaházat.

Gyakran látta a játékbolt kirakatában. 
Emeletes volt, négy szobával, benne apró, 
az igaziakhoz a megszólalásig hasonlító bú-
torokkal. Még egy kancsót is látott a baba-
konyhában, meg apró tányérokat, poharakat. 
Az ablakokon zsalugáterek voltak. Ez tetszett 
neki, azt gondolta, így legalább este rendesen 
el lehet sötétíteni a szobákat, ha lefekteti a ba-
baház csöpp lakóit.

Boldogsága határtalan volt szenteste, mikor 
megpillantotta a fa alatt. Annyira örült, hogy 
egy percig moccanni sem tudott, úgy érezte, 
ha elindul, szertefoszlik a varázslat. – Ba-
baház, a tiéd, te kaptad, hát nem is örülsz? 
– mondta anya, és akkor végre elhitte. Oda-
lépett az ajándékához, amit még szebbnek 
látott, mint a kirakatban. Tökéletes babaház 
volt. Emelettel, berendezett szobákkal, bar-
nára festett zsalugáterekkel, még egy kis te-
rasza is volt, kerti bútorokkal és napernyővel. 
Egy röpke pillanatra érzett egy kis festék-
szagot, mikor közelebb hajolt a konyhához, 
hogy megnézze, megvan-e a kancsó és a töb-
bi edény is, de nem törődött vele. 

Hosszú évekkel később, a padláson látta 
meg újra. Addigra már ütött-kopott volt, a 
bútorok eltörtek, az apró tányérok is elvesz-
tek, a babaházat rég belepte a por. A lány 
nem hitt már a fogtündérben, aki elviszi a 
kihullott tejfogat, és rég rájött arra is, az 
akkori advent miféle titkot hordozott a cin-
kos összenézések, valamint az elöl hagyott 
szerszámok mögött. Már megtanult fegyel-
mezetten várakozni is. Mégis, valahányszor 
arra a varázslatos szentestére gondolt, úgy 
érezte, gyermekkorának fehérszakállú Iste-
ne valóban ott csücsül egy felhő tetején.

Cs. E.

Először a festék és a ragasztó szaga tűnt fel 
neki. Pizsamában állt a nappali ajtajában, ál-
mosan pislogott, meg sem hallotta, mikor rá-
szóltak, ne álldogáljon mezítláb a szobában. 
Kicsi volt még, olyan kicsi, hogy elhitte, a 
kihullott tejfogat elviszi a fogtündér, hóesés-
kor valaki megráz az égben egy óriási duny-
hát, Isten pedig egy jóságos, nagyszakállú 
öregember, aki a felhők tetején ücsörög, és 
onnan figyeli a világot. Kaparta a torkát a 
furcsa, kellemetlen szag, legszívesebben be-
fogta volna az orrát.

– Mi ez? – kérdezte a felnőtteket, de nem 
kapott választ, ám azt látta, mikor cinkosan 
egymásra mosolyogtak szülei. Apa is álmos – 
villant át rajta –, de aztán nem is törődött vele 
tovább. Ölbe vették, reggelit kapott, szellőz-
tettek, és a festékszag el is illant.

Néha még reggelente érezte, de többet nem 
szólt miatta. Gyanította, valami megfejthetet-
len titok lappang ilyenkor a nappaliban – és ez 
a sejtelem csak felerősödött benne, mikor egy 
alkalommal öt apró szöget és egy kalapácsot 
talált a dohányzóasztalon. Nem értette ezt 
sem, tudta, hogy a szerszámoknak a sufniban 
a helyük, a felnőttek soha nem is hagyják elől, 
az nem játék, nem neki való. Mégsem szólt. 
Mással volt eltelve: magával ragadta valami 
fahéj, mézeskalács és fenyőillatú varázslat, 
és hétről hétre egyre türelmetlenebbül nézte, 
mint zsugorodnak a koszorún a gyertyák. 
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A XI. kerületi Önkormányzat 2011. novem-
ber 26-án nyitja meg az Újbudai Karácso-
nyi Vásárt Buda legnépszerűbb bevásárló-
központja, az Allee mellett. Idén azonban 
a Doktor Natúr Sziget Egészségpatikával 
együttműködve egy olyan egészségvásárral 
is kiegészül, melynek célja az egészséges 
életmód népszerűsítése, a figyelem felhívása 
arra, hogy az ünnepek alkalmával sem sza-
bad megfeledkeznünk egészségünk megőr-
zéséről.

Hétvégenként rendezvények hirdetik az 
egészséges életmód fontosságát, és mutatják 
meg, valójában mennyire könnyen elérhe-
tő. Az egy hónapig tartó vásáron szakmai 
kiállítók is megjelennek, valamint gyógy-
termékek, természetes élelmiszerek és na-
túrkozmetikumok pavilonjain is válogathat-
nak az érdeklődök. Az egész napos orvosi 
szűréseken kívül lesz egészségügyi tanács-
adás, illetve a kiállítók mellett hétvégenként 
meglepetésrendezvények és fellépők is. A 
kiállítóknál a 60+ kedvezménykártyával 
rendelkezők 10%-os engedménnyel vásá-
rolhatnak, és ingyenesen vehetik igénybe az 
egészségügyi szűrővizsgálatokat.

ÚJBUDAI KARÁCSONYI 
RANDEVÚ 2011.

Idén második alkalommal kerül meg-
rendezésre az Újbudai Karácsonyi Vásár, 
melyre szeretettel várjuk Önt és Szeret-
teit 2011. november 27. és december 24. 
között, az Allee melletti sétálóutcában, a 
Kőrössy J. utcában.

Finom ételek, sütemények, forralt bor 
és ajándékok nagy választéka várja az 
érdeklődőket. A vásár ideje alatt min-
den hétvégén különböző programok, 
december 6-án 15.00–18.00 óráig Mi-
kulás és krampusza várja a gyerekeket 
ajándékokkal.

Szervező: BUDA-HOLD Kft. és az ASSA-DIVI Kft.

Újbuda karácsonykor 
is figyel az egészségre

Köszöntő
Tisztelt Újbudaiak!

A hideg novemberi hétköznapokba újra megérkezett az advent, a várakozás ünnepe. 
Vasárnap mindenki meggyújthatta az első gyertyát, ahogyan ezt én is megtettem 
a családommal, illetve Újbuda Önkormányzata nevében a Karácsonyi Vásár 
megnyitóján.

Újra elérkezett a négyhetes várakozás, 
amikor az a feladatunk, hogy felkészítsük 
egymást, önmagunkat és gyermekeinket 
karácsonyra, a szeretet ünnepére. Fontos, 
hogy időt szakítsunk értéke-
ink, a minket ért jó dolgok 
átgondolására, hogy túllép-
jünk a mindennapok elége-
detlenkedésén, a hétköz-
napi bosszankodásokon, 
hogy megpróbáljunk 
nagyobb bizalommal 
és megértéssel for-
dulni egymás felé.

Kedves Újbudai 
Polgárok! Az ad-
venti várakozás 

talán mindenkit a gyermekkorára emlékez-
tet kicsit, amikor kíváncsian vágyakoztunk 
az után a varázslat után, amit a karácsony 
tud nyújtani. Őszintén kívánom mindenki-
nek, hogy újra megtapasztalhassa ezt az ér-
zést, hogy kicsit ismét gyerekké válhasson, 
és így adhassa át magát az ünnepnek.

Boldog, békés karácsonyt mindenkinek!
Hoffmann Tamás 

polgármester
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„Újra itt van advent, nyílik az ég, kö-
zel az Úr, egy gyertya ég…” – hangzik a 
népének advent első vasárnapján. Advent a 
latin adventus, azaz eljövetel szóból ered. 
A Megváltó Jézus megtestesülésének, földi 
eljövetelének várakozással teli ünnepét, a 
karácsony előtti időszakot jelöli. Az egy-
házi időszámítás alapját a Jézus-események 
adják, így Jézus születésének várásával, ad-
vent első vasárnapjával veszi kezdetét az új 
egyházi év.

Advent vallásos alaphangulatát az ebben 
az időszakban minden hajnalban megtartott 
szentmise, a roráté adja, mely a Mária-tisz-
telet egyik kedvelt megnyilvánulása.

A 19–20. század óta szokás adventkor ko-
szorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 
1839-ben, Johann H. Wichern német evangé-
likus lelkész készítette el: egy felfüggesztett 
szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, me-
lyek közül minden nap eggyel többet gyúj-
tott meg karácsonyig. Ma az adventi koszo-
rú általában fenyőágból készül és kör alakú, 
melyet négy gyertyával díszítenek, advent 
négy vasárnapjának szimbólumaként. A 
gyertyák színe meggyújtásuk sorrendjében 
két lila, egy rózsaszín és egy lila. Ebben az 
időszakban a lila a liturgikus szín, mely a 
bűnbánatot, a szent fegyelmet és összesze-
dettséget jelképezi. Advent harmadik vasár-

napján, örömvasárna-
pon (gaudete) 

az Úr eljö-
vetelének  

közelségét ünnepeljük, ezért a nap liturgikus 
színe a rózsaszín, így az adventi koszorún 
is rózsaszínű a gyertya. Az egész időszak-
ban dísztelen az oltár, az orgona szerepe 
pedig az énekek kíséretére korlátozódik. 
A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző 
este) gyújtjuk meg, mindig eggyel többet. 
A világító gyertyák számának növekedése 
szimbolizálja a növekvő fényt, szeretetet, 
amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad 
karácsonykor. 

Fontos megemlíteni a 20. század elejéről 
származó katolikus szokást, a Szentcsalád-
járást, mely arról a bibliai eseményről em-
lékezik meg, amikor a gyermeket váró Szűz 
Mária és Szent József Betlehembe érvén 
szállást kerestek maguknak. A hívek min-

den nap más házhoz visznek egy, a Szent 
Családot ábrázoló képet, és e képnél imákat 
mondanak. 

Az adventi naptár használatának népszo-
kása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy 
német édesanyához kötődik, akinek kisfia, 
Gerhard, már hetekkel az ünnep előtt türel-
metlenkedett a várva várt karácsonyi aján-
dékok 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 üzle-
ti vállalkozásba kezdett. Olyan naptárt szer-
kesztett, amelyen huszonnégy ablakocska 

mögé egy-egy darab csokoládé vagy 
cukorka volt elrejtve, és ezek csak 

a spaletták kinyitása után váltak 
láthatóvá.

A Gyermekekért XI. Alapítvány ismét megrendezi karitatív 
gyűjtőakcióját a XI. kerületi gyermekek megsegítésére.
2011. december 5-étől december 12-éig az Etele–Tétényi 
út sarkán
Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 10–
18, szombaton 8–12 óra között

Újbudai Mikulásgyár

Advent, a várakozás időszaka

4
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Azt szinte minden gyermek tudja, hogy a Mikulás Lappföldön él takaros kis házában, 
a krampuszokkal, manókkal, tündérekkel és aranyos állatkáival együtt. A ház mellett 
áll a hatalmas játékgyár, ahol apró segédei készítik a játékokat. December 5-én 
este elindul a rénszarvasok húzta szánján krampuszai társaságában, hogy másnap 
reggelre minden gyerek megkapja a jól megérdemelt ajándékát.

De ki volt valójában Mikulás, kinek a törté-
netéből született meg ez a nagy szakállú, jó-
ságos apó?

Szent Miklós Krisztus után 245-ben, a 
kis-ázsiai Anatóliában, Patara városában 
született egy gazdag család gyermeke-
ként. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara 
városában nagy járvány tört ki, amelynek 
következtében árvaságra jutott. Szüleitől örö-
költ hatalmas vagyonával Patara érsekéhez 
(aki az apja testvére volt), a város kolostorá-
ba költözött. Az ő felügyelete mellett nevel-
kedett, és gyermekévei alatt megszerette a 
kolostori életet, így iskoláinak befejeztével a 
papi hivatást választotta.

Életét az emberiségnek és a gyerekek ta-
nításának szentelte. Emberszeretetének, 
segítőkészségének híre messze földre elju-
tott. Az emberek kezdték imáikba foglalni 
nevét, majd 270-ben Anatólia fővárosában, 

Myrában püspökké választották.
Ötvenkét évig volt 
püspök. Vagyonát a 
rászorulók támoga-

tására fordította. 
Egyszerű em-
berként élt a nép 

között, miközben 
tanított és szerete-

tet hirdetett. Minden 
este órákig sétált a városka 
utcáin, beszélgetett az ott 
élőkkel, figyelt a gondjaik-
ra. Egy ilyen alkalommal 
történt az a varázslatos do-
log, amiből később Szent 

Miklós legendája született. 
A kolostor szomszédságá-
ban élt egy elszegényedett 
nemes, aki úgy elnyomo-

rodott, hogy betevő falatra is 
alig jutott. Három, férjhez me-

nés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este, 
melyikük adja el magát rabszolgának, hogy 
tudjon segíteni a családon, és hogy a másik 
két lány férjhez mehessen. Ekkor ért a nyitott 
ablak alá Miklós püspök, aki meghallotta az 
alkut. Visszasietett a templomba, egy marék 
aranyat kötött keszkenőbe, és bedobta az ab-
lakon. A lányok azt hitték, csoda történt. Egy 
év múlva ugyanebben az időben még egy 
keszkenő aranyat dobott be a második lány-
nak. A ház lakói kiszaladtak, mert lépteket 
hallottak az ablak alól, és akkor látták, hogy 
egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. 
A harmadik évben ezen a napon nagyon hi-
deg volt, így a püspök bepalánkolva találta 
az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban 
épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kémé-
nyén dobta be az aranyat. A legkisebb lány 
éppen akkor tette harisnyáját a kandallószerű 
tűzhelybe száradni, az arany pont beleesett.

Az idő folyamán kitudódott a titok, hogy a 
jótevő maga Miklós püspök, ugyanis a leg-
kisebb lánynak bedobott aranyban volt egy 
olyan darab, amelyet a helyi aranykereskedő 
előzőleg a püspöknek adományozott egy sze-
rencsés üzletkötés után.

Torkos rénszarvas

– Nem tudod, hova tűnt a 
csokikészletem Rudolf!?

A Mikulás története
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Dentálhigiénés csomag 
25.000 Ft helyett 12.500 Ft

Opalescence fogfehérítő rendszer 
60.000 Ft helyett 30.000 Ft

Láthatatlan, kivehető, széria sínes 
Invisalign fogszabályozás (USA)  
11.200.000 Ft helyett 
889.000 Ft (az első konzultáció ingyenes)

Van szebb ajándék, mint egy tökéletes mosoly? 

VITAL  EUROPE F O G Á S Z AT I  K Ö Z P O N T

implantológia ·  esztétikai fogászat ·  fogszabályozás
1113 Nagyszőlős u. 11-15. 
+ 36 148 48 670 

www.vitaleurope.hu
facebook.com/mosolymuvek

Ízletes 
kávékülönlegességek
A hűvös, szeles téli időben mindenkinek jólesik 
egy csésze finom forró fekete. Az adventi időszak-
ban a kávékülönlegességek varázslatos világában 
kalandozhatunk. Az ínyenc kávéfogyasztók egzo-
tikus fűszerekkel, fahéjjal, gyömbérrel, chilivel, 
ánizzsal, egy-egy vaníliarúddal tehetik még ízle-
tesebbé italukat. A karácsonyi hangulatot idéző, 
fahéjas-mézes lattét bárki elkészítheti, akár 5 perc alatt 
is!

A fahéjas-mézes latte hozzávalói:
•	 3 teáskanál méz
•	 ½	teáskanál	őrölt	fahéj
•	 3	dl	felhabosított	tej
•	 1 adag eszpresszó

A fahéjat a mézzel elkeverjük, és egy üveg-
pohár aljára öntjük. A tejet felhabosítjuk, 
majd szép lassan ráöntjük a mézre, végül 
óvatosan beleöntjük a frissen főzött kávét, és 
máris kész a karácsonyi fahéjas latte. A fekete 
köztudottan felpezsdít és aktívvá tesz, hogy 
lendülettel indulhassunk neki egy új nap ki-
hívásainak.
Tudta, hogy a kávé mértékletes fogyasztásá-

val egészségének megőrzését is elősegítheti? 
A kávé antioxidáns hatású, 

így segít megelőzni a 
daganatos betegsé-

gek kialakulását, 
fokozza a szív- és 
veseműködést , 

gyorsítja az 
anyagcserét. A 
benne találha-
tó koffein hatékonyan csökkenti az izom-
lázzal járó fájdalmat, ellazítja az izmokat, 
így megkönnyíti a légzést. Serkenti az agy 
vérellátottságát, ezáltal kitűnő ellenszere 
a migrénnek is. A kávéban lévő klorogén-, 
nikotinsav és trigonellin megakadályozza a 
fogszuvasodásért felelős baktériumok elsza-
porodását a szájüregben.
Játékkérdésünk a következő: Mit jelent a 
latte szó?
a)	tej
b) krém
c)	tejszínhab
Amennyiben	tudja	a	helyes	megoldást,	küld-
je	az	info@gottier.hu	e-mail	címre.	A	helyes	
megfejtést	beküldök	között	egy	páros	kávé-	
és	süteményfogyasztást	sorsolunk	ki.
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– Azt hiszem, ennyi fahéjas sütemény 

mára elég lesz, Pannika!

Sütés

Narancsos kacsamell burgonyakrokettel
A kacsamellen található bőrt kockásra ir-
daljuk, majd sóval, borssal és majoránnával 
fűszerezzük. Serpenyőben olajat hevítünk, 
amelybe beletesszük a kacsamellet a bőrös 
felével lefelé. Megpirítjuk, majd megfordít-
juk, és a másik felét is pirítjuk. A serpenyő-
ből kivéve tepsibe rakjuk, és 160 fokon 20 
percig sütjük.

A narancsmártáshoz 4 narancsot meg-
hámozunk, kiszedjük a húsát. Mézet 
karamellizálunk, amit felöntünk narancslé-
vel. 1 darab vaníliarudat félbevágunk, majd 
a magját a mártáshoz kaparjuk. Ha felforrt, 
vaníliás pudingporral sűrítjük, a végén pedig 
hozzáadjuk a narancshúst. 

Köretnek burgonyakrokettet adunk hozzá. 
Tálaláskor a kacsamellet vékonyan felszele-
teljük és beborítjuk a mártással.

Tejszínes muskotálykrémleves 
mazsolás habgaluskával
Világos vajas rántást készítünk, amit édes 
muskotállyal öntünk fel. Fűszerkivonatot 
keverünk fahéjjal, szegfűszeggel és egy ke-
vés gyömbérrel. A fűszerkivonatot hozzá-
szűrjük a leveshez, majd cukorral, mézzel és 
citromlével ízesítjük. 

A habgaluskához a mazsolát 1 napra beáz-
tatjuk abba a muskotályos borba, amiből a 
levest készítjük. A tojásfehérjét a cukorral 
kemény habbá verjük. Hozzákeverjük a ma-
zsolát, majd két kanál segítségével galuská-
kat szaggatunk a forrásban lévő levesbe. A 
galuskát kb. 2 percig főzzük, majd szűrőka-
nállal kiszedjük egy tálba.

A levest mélytányérba szedve tálaljuk, a 
galuskát a tetejére tesszük.
Mákos guba
A kissé szikkadt kiflit felkarikázzuk, majd 
egy tálba tesszük. Tejet forralunk egy fa-
zékba cukorral és vaníliás cukorral. A kiflire 
rátesszük a darált mákot, citrom- és narancs-
héjat reszelünk rá, majd egy pici mézzel 
ízesítjük. Ha a tej felforr, leforrázzuk vele a 
kiflit úgy, hogy közben óvatosan átkeverjük. 
Kicsit állni hagyjuk, hogy a kifli felszívhas-
sa a tejet.
Kistányérra halmozzuk és meglocsoljuk va-
níliasodóval.

Badon	Ferenc,	Chef

Szeretettel várunk mindenkit szombat dél-
előttönként a gazdagréti piacon megren-
dezésre kerülő adventi vásárunkon, ahol 
különleges, kézművesek által készített ka-
rácsonyi ajándékokat vásárolhatnak a négy 
adventi szombaton (november 26., decem-
ber 3., 10., 17.).

Közvetlenül karácsony és szilveszter előtt 
december 23-án és december 30-án pedig 
várja önöket a gazdagréti piac, hogy min-
denki időben megvehesse az ünnepi készü-
lődéhez szükséges ételeket, italokat!
Helyszín: a gazdagréti Szent Angyalok Plé-
bánia udvara

Adventi vásár Gazdagréten

Adventi receptversenyKüldje	el	Ön	is	receptjét	a	media@
ujbuda.hu	 e-mail	 címre,	 és	 a	 leg-
jobb	 receptek	 beküldőit	 a	 Trófea	
Grill	 Újbuda	 vacsorautalványával	
ajándékozzuk	meg.	
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1112 BudApest, FeHérvÁri út 12. I. em.  
Tel +36 7o 7o3 9o78,  H-P: 8-19H   GYóGYÍR XI. KHT.

BIo és ÁSVÁNYBoLt
ÁRGARANCIA!
egyedi ékszerek, csiszolt és csiszolatlan ásványok,étrendkiegészítők, 
gyógynövények, vitaminok, diabetikus édességek, illóolajok, szakkönyvek

Amennyiben termékünket más boltban kedvezőbb 
áron látja, úgy azon az áron kapja meg tőlünk is. 5%

A hírdetés felmutatójának.

• Teljes körű kozmetikai 
kezelések

• Holisztikus masszázs,
(lávakő, aromaterápia)

• Sminktetoválás

AJÁNDÉKUTALVÁNY kapható! 
10 alkalmas IPL (tartós 

szőrtelenítés) 45.000Ft!
Bejelentkezés: 0620-9751-409

Sikk-s
Szépségszlon

1118 Bp. Csíki-hegyek u. 7.
www.sikk-s.gazdagret.hu

Sikk-s
Szépségszalon

Önt is várjuk fodrászatunkban:

• exkluzív kontyok, 
szilveszteri frizurák

• hajvágás, melírozás, festés
• hajfelvarrás

• hajszerkezet-újraépítés

A hirdetés felmutatóinak 
INGYENES frizura beszárítást 

biztosítunk mosás után!

Bejelentkezés: 

061-365-1959

CALENDULA
S Z É P S É G S Z A L O N

– Nem gondoltam volna, hogy így 
érkezünk meg Mátraházára.

Csúszós utak

karácsonyhoz, esetleg a sötétzöld is szóba 
jöhet, ha mindenképp a karácsonyfához 
szeretnénk öltözni. A kiegészítők terén egy-
egy szép nyaklánc és fülbevaló bőven elég. 
A részletekre fektessük a hangsúlyt, hasz-
náljunk merészebb körömlakkot – a piros 
például sokaknak erős egy-egy munkana-
pon, ám ilyenkor nyugodtan megengedhet-
jük magunknak. Válasszunk egy kellemes 
testápolót, és fürdés után tetőtől talpig ken-
jük be vele magunkat, így nemcsak a bő-
rünk lesz puhább és fénylőbb, de lelkünkre 
is jótékony hatással lesz. A parfümök közül 
az édesebb, fűszeresebb fajták illenek legin-
kább a karácsonyhoz, de ha a sok sütés-fő-
zés után mézeskalács illatunk marad, hát az 
sem baj, hiszen a karácsony az év egyik leg-
szebb ünnepe, és ne feledjük, a legnagyobb 
szépség belülről fakad!

Az ünnepek alatt ezer dologra kell figyelni. 
Ajándékozás, főzés, vendégség, nem sok idő 
marad a szépítkezésre, még akkor sem, ha a 
legjobb formánkat akarjuk mutatni szerette-
inknek. Ismerős a helyzet? Akkor a következő 
tippek Önnek szólnak!

Ha valamikor, hát karácsonykor fokozottan 
érvényes a szabály, miszerint a kevesebb sok-
szor több. Legyen szó a frizuránkról, a smin-
künkről vagy a ruhánkról, nem kell túlzásba 
esnünk, inkább a természetes szépséget emel-
jük ki az ünnep csillogó színei segítségével.
Díszek, nemcsak karácsonyfára

Ha vendégségbe készülünk, elég, ha csak 
egyszerűen beszárítjuk a hajunkat, fújjunk 
rá némi hajlakkot. Sokan nem szeretik a 
különböző masnikat és hajpántokat, pedig 
egy-egy ilyen darab remekül feldobja még 
a legegyszerűbb frizurát is. Ha igazán az 
ünnepi hangulathoz szeretnénk öltözni, vá-
lasszunk piros kiegészítőket, szőke hajnál 
pedig a fekete és ezüst dominál. Karácsonyi 
partikra egy gyors és egyszerű konty lehet 
a legjobb választás, amit szintén érdemes 
kiegészíteni néhány apró csattal, vagy egy 
vékony, csillogó hajpánttal.
Csomagoljuk be magunkat!

Mindenképp olyan ruhát válasszunk az ün-
nepre, amelyben jól is érezzük magunkat. 
Persze nem a legjobb ötlet mackónadrágban 
fogadni a vendégsereget, de ne is vegyünk 
fel nagyestélyit. A színek kiválasztásánál 
érdemes valami ünnepit keresni, arany, 
piros, ezüst, ezek mind remekül illenek a 

Csak nőknek: ünnepi szépségtippek
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– A normann, a luc már nem divat. Vigye el ezt a 30 000-es 
szaharai fenyőt asszonyom!

Ravasz kereskedő

Hétköznapi mivoltából a fenyőfa a csillogó 
díszek által lényegül át a karácsony fősze-
replőjévé, hiszen azok öltöztetik ünnepi 
pompába. A hagyomány szerint ilyenkor 
nem maradhatnak el a színes üveggöm-
bök, az elegáns papírba csomagolt 
szaloncukrok, illetve a csen-
gettyűk és angyalkák, ám 
ahány ház, annyiféle stí-
lust alkothatnak a dísz-
kompozíciók. 

Ha nem csupán a fát, 
hanem az egész lakást 
szeretnénk ünnepi 
köntösbe öltöztetni, 
érdemes átgondol-
nunk, milyen hangula-
tot akarunk teremteni, 
hisz a karácsonyfa szín-
világa irányadója lehet az 
otthonunkat ékesítő kiegé-
szítőknek. A színvilágon túl a 
díszek alapanyaga szintén fontos 
lehet, mert abból adódóan sugározhatnak 
tündöklő eleganciát, luxuscsillogást vagy 
puritán természetességet. 

Az elegánsan sziporkázó dekoráció alap-
jaiként a fényes üveggömbök szolgálhat-
nak. A klasszikus stílusokat követve az 
arany és ezüst is dominálhat a fenyő öltö-
zékében. Előbbihez piros vagy bordó színt 

társíthatunk, utóbbihoz pedig hamvas ké-
ket, illetve kristályragyogású vagy fémes 
díszeket rendelhetünk, hogy olyan hatást 
keltsenek, mintha a jégtündér megfagyott 
ékszerei csilingelnének az ágakon. 

A mai trendek sűrűjében a bár-
sonyos árnyalatokban gazdag, 

csillámporos színkombi-
nációkat is megtalálhat-

juk, így bátran kísér-
letezhetünk valami 
merészebbel és üdéb-
bel, például narancsos 
vagy lila tónusokkal 
gazdagítva az össz-
képet. Idén nagyon 

divatos a rusztikus 
hangulatvilág, mely-

ben a természetes alap-
anyagok vagy az antikolt 

tárgyak dominálnak. Ez a 
dekorációstílus egy diszkré-

tebb, bensőségesebb, kuckósabb 
látványt jelenít meg, mintha egy taka-

ros, falusi házikó, vagy egy ódon, vidéki 
kúria ablakán kukkantanánk be. Mindezt 
szalma-, fa- és bronzosított fémdíszekkel 
is megvalósíthatjuk, az otthonos hangulat 
érdekében pedig textilből varrt és mézes-
kalácsból formázott kedvességeket is fel-
aggathatunk a fenyőfára.

A legszebb karácsonyfadíszek körképe

MŰFENYŐERDŐ? 
IGENNNN!

ILYEN MÉG NEM VOLT. 
TEGYEN EGY SÉTÁT A 

DEKORTREND
KARÁCSONYI DEKORÁ-
CIÓS ÜZLETÉBEN AZ ÚJ 

BUDA CENTERBEN.

MŰFENYŐK, FÉNYFÜ-
ZÉREK, DEKORÁCIÓK A 
LEGNAGYOBB VÁLASZ-

TÉKBAN.

CSAK 3 HÉTIG, DE MÁR 
MOST KARÁCSONYI 

AKCIÓS ÁRAKON!
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Digitális fotókidolgozás akár 
mobilról is, igazolványképek, 

fotókönyvek, naptárak 
és sok más kreatív 

fotós termék azonnal! 
Poszterek vászonra, papírra

egy nap alatt. 
Elemeket, memóriakártyákat, 

fotóalbumokat, filmeket, 
hőmérőket és 

képkereteket is árusítunk.

Bartók Béla út 49. 
Telefon: 785-1162

Email: bartok@puskasfoto.hu

PUSKÁS FOTÓ

„Tudod, karácsonykor az ember mindig 
hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és 
én, hanem az egész világ, az emberiség, 
amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, 
mert nem lehet a csoda nélkül élni.”

Márai Sándor

Ünnepi idézetek hazánk nagyjaitól

„S azóta minden esztendőnek a vége 
felé az Úristen emlékeztetni akarja az 
embereket arra, hogy a gonoszság útja 
hova vezet, s ezért ősszel a napok rö-
vidülni kezdenek, a sötétség minden 
este korábban szakad alá, és minden 
reggel későbben távozik, hideg támad 
és befagynak a vizek, s a sötétség ural-
ma lassan elkezdi megfojtani a vilá-
got. Mi, emberek pedig megijedünk, s 
eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit 
elkövettünk az esztendő alatt, és ami-
kor eljön a legrövidebb nap, és a Vilá-
gosság angyala alászáll közénk jóságot 
keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a 
karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úris-
ten, ha alátekint, fényt lásson a földön, s 
megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a 
bennük lévő rosszat.”

Wass Albert

„Betlehemi csillag 
Szelíd fénye mellett 
Ma az égen és a földön 
Angyalok lebegnek. 
Isten hírvivői 
Könnyezve dalolnak 
Békességet, boldogságot 
Földi vándoroknak.”

Juhász	Gyula

„Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörög, gőzöl a tejsűrű. 
Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel.”

Kosztolányi	Dezső

„
„

„

„„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”

Ady Endre

„Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.”

Weöres	Sándor„

„

”

„

„„

„
„
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Az advent kezdete eseménydús időszak a gyerekkönyvek piacán: megjelennek a 
legfrissebb téli vagy karácsonyi tematikájú kötetek – ezekből mutatunk kis ízelítőt.

A főleg 6–10 éves gyerekeknek szóló új me-
sekönyvek mellett egy nagyobbaknak (9–12 
éveseknek) szóló kötet is megjelent. Az El-
felejtett lények boltja (Cerkabella Könyvki-
adó/Mo&Mo Bt.) tulajdonképpen egy köny-
ves adventi kalendárium: 24 kortárs magyar 
szerző meséit és verseit tartalmazza, melyet 
négy elismert illusztrátor képei díszítenek.

A kolozsvári költő-író, Demény Péter mese-
regényében (Hóbucka Hugó a mókusoknál, 
Koinónia Kiadó) a jólnevelt, minden szem-
pontból 21. századi hóember, Hóbucka Hugó 
távol szakadt az otthonától, és az interneten 
gyűjt információt a Hó és Hideg birodalmá-
ról, hogy hazajuthasson. Egy másik hóembe-
res könyv is megjelent: A kéményseprő hó-
embert (Pozsonyi Pagony Kft.) az 1982-ben 
elhunyt költő, író, műfordító, Végh György 
mesetöredékeiből állította össze özvegye, 
Takács Márta. Hó-Kuszpók Istókhóember 
történeteihez Molnár Jacqueline készített il-
lusztrációkat.

A különös lények és hóemberek mellett a 
klasszikus karácsonyi témák is megtalálha-
tók a friss kiadások között. Berszán István 
kötetéből, az Angyalok meséiből (Koinónia 
Kiadó) kiderül, hogyan dolgoznak azon az 
angyalok, hogy az emberi világ kuszaságait 
kibogozzák. Azoknak, akik olyan könyvet 
keresnek, amely elsősorban a bibliai tör-
ténetek alapján mesél a karácsonyról, Bob 
Hartmantól ajánljuk a Karácsonyi mesélőt 

(Harmat Kiadó). Az 1–3 éves gyermekeknek 
pedig a Harmat Kiadó idén megjelentette 
Vicki Howie lapozóját. Az Aki bújt, aki nem 
Jézus születéséről szól, a könyv lapjain pedig 
nyitogatható ajtók, ablakok mögé nézhetnek 
be a kicsik. 

A családi kalandok sem hiányoznak a té-
li gyerekkönyvválasztékból. Zágoni Balázs 
szeleburdi Barnijával és húgaival már három 
kötetben is találkozhattunk, ezúttal a mese-
író elvarázsolt medencék, láthatatlan bálnák, 
álommanók, pónik és kalózok világába utaz-
tatja olvasóit a Barniék tele című könyvében 
(Koinónia Kiadó). 

Még több gyerekkultúráért látogasson el a 
gyerekszemle.postr.hu 
oldalra!

Mesevilág: kultúra gyermekeknek
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– Nem jöhetnének inkább a gyerekek 
ide az ajándékaikért, Mikulás Úr?

Gyógyít, szépít, kikapcsol – Amit a szaunáról tudni kell
Nem kell órákat utaznunk ahhoz, hogy igazi 
wellnessélményben legyen részünk. Elég, ha 
a megfelelő kényeztető lehetőséget választ-
juk. A szaunázás például méregtelenít, pi-
hentet és elősegíti szervezetünk feltöltődését.

A szaunát az északi népek már több ezer év-
vel ezelőtt ismerték és használták. Eredetileg 
fürdésre és melegedésre hozták létre, de húst 
is szárítottak benne, és más hasonló mező-
gazdasági tevékenységeket is végeztek itt. A 
gyógyítás helyszíne 
is a szauna volt: a 
magas hőfoknak 
köszönhető tiszta-
ság lehetővé tette 
a betegek ápolását, 
sőt, sokszor még a 
higiénikus szülést 
is.

„Kismértékben 
orvosság, nagymér-
tékben gyógyszer” 
– tartják a szauná-
zásról fent, észa-
kon. Finnországban 
például ma is sokan 
receptre, orvosi elő-
írásra szaunáznak. Azt mondják, a hirtelen 
megnövő páratartalom serkentőleg hat az 
agyműködésre. A száraz forróság hatására a 
keringés felgyorsul, a verejtékmirigyek fo-
kozottan működnek és a bőr pórusai kitágul-
nak. Az izzadás során a szervezetből termé-
szetes úton távoznak a méreganyagok, így 
jó hatással van a bőrre, de álmatlanság ellen 
is kiváló, és az izomláz enyhítésére szintén 
kellemes gyógymód. Ráadásul a szaunázás 
során nemcsak testünk tisztul meg, hanem 
lelkünk is. A csend és a meleg úgy hat szer-
vezetünkre, hogy az boldogsághormonokat 
termel, így kitisztítva lelkünket.

Ahhoz azonban, hogy a „terápia” igazán 
hatásos legyen, fontos betartanunk néhány 
alapvető szabályt. A szaunázás időigényes, 
legalább másfél órás művelet, és akkor iga-
zán hatékony, ha legalább heti rendszeres-
séggel megismételjük. Egy nyugodt, alapos 

szaunázás körülbelül 3–4 fordulóból áll. 
Mielőtt nekikezdünk, ajánlatos lezuhanyoz-
nunk, hogy eltávolítsuk testünkről a szeny-
nyeződést. A törülközés azért lényeges, mert 
a test felszínén levő víz akadályozza az újabb 
izzadást és párolgást.

Az ajánlott hőmérséklet 90°C körüli, de 
akik nem bírják ez a hőfokot, választhatják 
a bioszaunát is, ahol körülbelül 50 fokos hő-
mérsékletet biztosítanak számukra. Ha már 

túl melegnek érez-
zük a levegőt, és 
nem bírjuk tovább, 
érdemes kicsit ki-
mennünk, hogy 
lehűtsük magun-
kat. Ez megfelelő 
hőmérsékleten és 
gőzöltetés mellett 
körülbelül 10–15 
perc múlva bekö-
vetkezik. A lehűtés 
a szabad levegőn 
sétával vagy fek-
véssel kezdődik, 
majd hideg vízzel 
történő zuhanyzás, 

hideg medencébe való merülés követi. Té-
ves az az ajánlás, hogy a forró szauna után 
rögtön jéghideg merülőfürdőt kell venni, 
mivel a hirtelen összehúzódó erek miatt na-
gyon megterhelő a szervezet számára, szél-
sőséges esetben infarktushoz is vezethet. 
Előbbi folyamatot ismételjük meg többször 
is. Közben igyunk minél többet, az izzadság 
által elvesztett folyadék pótlására. A mene-
tek között tartsunk egyre hosszabb pihenő-
időt. Ha csupán egy szaunamenetet végzünk, 
akkor „csak” ingereljük szervezetünket, ami 
jó hatással van a pillanatnyi teljesítőképessé-
günkre, több után viszont ellazulunk, és jól-
eső fáradtságot érzünk, ami másnapra fejti ki 
hatását, mert rendkívül frissek leszünk. Sza-
una után érdemes alaposan letusolni és hajat 
mosni. Ajánlatos rendesen felöltözni, mivel 
a megfázás veszélye ilyenkor nagyobb. 

K. A.



15

Mit? Hogyan? Miért?
Újévi szokások és hagyományok
Az újévi szokások nálunk – éppúgy, mint más népeknél – főként abból a hitből 
indultak, hogy az esztendő kezdetén véghez vitt cselekmények maguk után vonják 
ezek későbbi megismétlődését. Ami az év első napján történik, az a néphit szerint 
később, az esztendő során újra bekövetkezik. Ezért az emberek, hogy az egész évi 
jó szerencsét biztosítsák, próbálnak csupa kellemes dolgot csinálni: vidáman, rakott 
asztal mellett, baráti társaságban lépnek az új esztendőbe, és minden jót kívánnak 
egymásnak.

A szándékos, mágikus célú cse-
lekedetek mellett a „véletlenből” 
is igyekeztek jósolni. Már a 18. 
században jegyzi egy tudós, hogy 
újévkor hagymakalendáriumokat készíte-
nek, melyekből a tizenkét hónap időjárását 
jósolják meg. Például: sót tesznek tizenkét 
gerezd fokhagymába, minden gerezd egy 
hónapnak felel meg. Amelyik gerezdben 
reggelre nedves lesz a só, az a hónap is 
nedves lesz, sok eső vagy hó esik majd. A 
jósló szokások közé tartozik a szilveszteri 
ólomöntés is, a lányok pedig mindenféle 
mágikus praktikával akarták megtudni, ki 
lesz a férjük.

Az szintén közismert hagyomány volt, 
hogy hatalmas lárma, zaj, kolompolás köze-
pette búcsúztak el az óévtől. Ennek a zajkel-
tésnek az ősi oka sokféle lehetett: a gonosz 
hatalmak, az óév kiűzése, vagy csak az álta-
lános ünnepi féktelenség. A manapság diva-
tos petárdázás, tűzijáték is erre a szilveszteri 
gonoszűző zajcsapásra utal.

Az évkezdő hiedelmek között igen maka-
csul ragaszkodnak a táplálkozás babonái-

hoz. A 
hazánk-
ban élő  
hit szerint 
például disznót kell enni, 
mert az a házba túrja a szeren-
csét, tilos viszont tyúkot fogyasztani, 
mivel az kikaparja a szerencsét. A hal az 
anyagiak terén van jó hatással, a pikkelyek 
ugyanis sok pénzt ígérnek az új esztendőre. 
Arra is oda kell figyelni, hogy ilyenkor sem-
mit sem szabad kivinni a házból, még a sze-
metet sem, mert akkor év közben is veszte-
ség várható. A veszekedés, illetve a pihenés 
sem ajánlott, mert így konfliktusokban gaz-
dag és beteges év következik. Emellett nem 
szabad mosni, varrni és takarítani sem. A fő 
szabály, hogy Újév napján azt tegyük, amit 
egész évben szeretnénk.



Mikulás-razzia
December 6-án nem csak a gyerekek örül-
hetnek a Mikulásnak. Jelentkezzen Ön is 
játékunkra, és lehet, hogy az Újbuda TV Mi-
kulása éppen Önhöz kopogtat majd!

Programozza be televízióján az Újbuda 
TV-t a 11-es csatornára, és az Újbuda TV 
Mikulása Önt is megajándékozza!  

Várjuk a XI. kerületi lakosok jelentkezé-
sét (név, telefonszám, lakcím) e-mailben a 
media@ujbuda.hu címre, vagy telefonon a 
06/30/619-3323-as számon december 4-éig!

Három szerencsés jelentkezőt kisorsolunk, 
meglátogatunk december 6-án, és amennyi-
ben tévékészülékükön az Újbuda TV a 11-es 
csatornára van beállítva, egy értékes aján-
dékcsomaggal jutalmazzuk meg!

Az Újbuda TV játékára november 30-ától 
december 2-áig várjuk a jelentkezőket!

Hangoljon Ön is a 11-es csatornára, kat-
tintson az Újbuda TV-re, ahol minden műsor 
a kerületről szól!

Egészségünkre! 
A testi-lelki feltöltődésért: ami szép, az 

egészséges, vagy ami egészséges, az szép? 
Információ:

egeszsegunkre@ujbudamedia.hu

Édes otthon, édes élet!
Szépség, egészség, wellness, gasztronómia, 
lakberendezés, egyszóval minden, ami az 

édes életérzéshez nélkülözhetetlen. 
Információ: edeselet@ujbudamedia.hu

Tekintse meg Ön is műsorainkat a www.ujbudamedia.hu oldalunkon!

Ingyenes hirdetési lehetőség újbudai vállalkozóknak!
Sok kerületi vállalkozás számára csak az 
jelenthetne kiutat a válság okozta nehéz 
pénzügyi helyzetből, ha hatékony hirdetési 
felületet találna, és jó minőségű termékeit, 
szolgáltatásait valóban meg tudná ismertet-
ni a kerület polgáraival, ha olyan új vevőket 
tudna szerezni, akik szívesen térnek vissza 
hozzá.

Az Újbuda Média ezért szívesen teszi meg 
az első lépést, és olyan hirdetési lehetősége-
ket kínál, amelyeknek kipróbálása Önnek 
többszörösen megtérülhet.

Amennyiben reklámfilmjét 

az Újbuda TV-vel  
készítteti el, a kész reklámot két hétig  

ingyenesen sugározzuk!

Így rendkívül olcsón jut profi színvonalú 
reklámfilmhez, amelyet a kerület televízi-
ójában sokan láthatnak. Reklámfilmjét fel-
töltheti saját weboldalára, megtekintését 
ajánlhatja ismerőseinek, sőt, levetítheti saját 
üzletének kirakatában is…

Mi a nagyobb televíziók és stúdiók árai-
nak töredékéért készítjük el reklámfilmjét, 
ugyanolyan színvonalon.

A karácsonyi készülődés idején sokan a 
bevásárlóközpontokba mennek, pedig ma-
radhatnának helyben is. Ne engedje, hogy 
vevői máshol válasszanak ajándékot szeret-
teiknek!
Bővebb információ a media@ujbuda.hu 
e-mail címen vagy a 06/30/619-3323-as 

telefonszámon!


