
 

 

MÁKszemek Melléklet 

KÉZMŰVES TIPPEK 

Bíró Bianka 6.a ötlete nyomán 

Az Adventi naptár létrejötte a XIX. századra tehető. 

Egyes források abból a szokásból eredeztetik, hogy Ka-

rácsonyt megelőzően a protestáns családok minden 

nap krétával egy vonalat húztak az ajtajuk elé, így je-

lezvén a Karácsony közeledését.  

 

 

 

 

Mások szerint az Adventi naptárat egy szerető anyuka 

találta ki, aki a Karácsonyt türelmetlenül váró kisfiá-

nak 24 db csokoládét erősített fel egy kartonlapra, 

amelyekből a gyermek minden nap egyet kibonthatott 

és megehetett, egészen Karácsonyig. Amiben a forrá-

sok egyetértenek, az az, hogy a XIX. század elején, a 

német Gerhard Lang kezdett el tömegesen gyártani és 

árusítani Adventi naptárakat, amelyek 24 kinyitható 

ablakocskát tartalmaztak, mindegyik mögött egy kép-

pel. Adventi naptárat adni a gyermekeknek Magyaror-

szágon is elterjedt szokás. A boltokban is válogatha-

tunk a változatos Adventi naptárak között, de saját 

kézzel megalkotni a naptárunkat igazán örömteli, Ka-

rácsonyra hangoló művelet.  

ADVENTI NAPTÁR HÁZILAG 

Amire szükséged lesz: ragasztó, olló, színes papí-

rok, gyufásdobozok, filctoll, szalag, apró meglepetések 

Elkészítés: Gyűjts össze 24 db gyufás dobozt. Vond 

be mindegyiket színes papírokkal, írj mindegyikre egy 

számot 1-24-ig  ragaszd össze a dobozokat a képen lát-

ható módon. A dobozokba tégy apró meglepetéseket 

díszítheted a tetejét szalaggal is. És máris kész az ad-

venti kalendárium.  



 

 

Egyszer volt, de hogy ez sose volt… :-) 
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Fogadjatok szeretettel három rövid vidám, tréfás mesét a mi tollunkból. Reméljük, ha bár 

kint hideg van, a vidám sorok felmelegítenek majd minden olvasót. A MÁKSzemek ajánlá-

sával.  

Szüret az Ókori Hellászban 

Egyszer volt Athénban, hogy elérkezett a szüret ideje. 

Athén lakói összegyűltek és elindultak a város határá-

ba. A férfiak nem voltak otthon , mert a trójai falovat 

építették ez idő alatt. , amely Odüsszeusz ihlete volt.  

Görög földön eközben nagyban szüreteltek a nők. Eb-

ben az éven nagyon jó termést tudhattak magukénak. 

Az asszonyok nehezen haladtak, mert a férfiak hiányá-

ban nem volt, aki segítsen nekik.  

Homérosz is csodás szavakba öntötte ezt a fáradtságos 

évet: 

„ Az asszonyok dolgoztak nagy serényen. Nem volt, ki 

segítsen vala, e nehéz szüretben. Az fehér nép hajlon-

gott, mint szélben a nád, de férfiak nélkül nem ért 

semmit a bagázs. Trójában eközben nagy harcok dúl-

tak, s az asszonyok még mindig nehezen haladtak. „ 

Trójában Odüsszeusz terve jónak bizonyult a trójai 

falovat behúzták az ellenséges várba, míg a görögök 

elhajózás és megadást színleltek. Aztán este a falóba 

bújt katonák kinyitották a kaput és elfoglalták a hellá-

sziak a várat. Az asszonyok eközben még mindig pré-

seltek, ja és ha még nem mondtam volna nem is akár-

mit szüreteltek, mint értékes Olíviát.  De mindhiába 

volt a munka, mert a férfiakra hiába vártak még vagy 

10 évet, miután befutott a hajó a megvénült férfiakkal 

óriási lakomát csaptak és boldogan éltek míg meg nem 

haltak.  

Akit érdekel e csodás visszatérés az Iliász és Odüsszei-

ai című kötelezők hosszan című csodás művet keresse 

meg! 

S akik eme nagyszerű művet írták: 

Joó Dóra ,Joó Réka, Pércsi Dániel,  

Ványi Csongor, Volánszki Boglárka 

 

 

 

Az érdekes szüret 

Ez a nap jónak látszott a szüretelésre. El is kezdődött, 

de most nem az emberek szüreteltek, hanem az ufók, 

akik a Z52-es bolygóról érkeztek.  

Lassanként leszedték szemről szemre az összes szőlőt. 

Egy árva szem sem maradt. A főnök hívta 50 tonnás 

hűséges kutyáját összetaposni a gyümölcsöt. Jó sok bor 

lett belőle. S mivel nincs szüret mulatság nélkül, jó 

nagy bulit csaptak. A zene-bona messzire elhallatszott, 

még Földes minden lakója is jól hallhatta az űrbuli 

hangjait. A falu apraja nagyja kicsődült az utcákra a 

nagy zaj hallatán, s megpillantották az mulatozó, 

táncikáló ufókat. Amikor a földönkívüliek észrevették 

az embereket az űrhajójukban folytatták a mulatozást 

még vagy négy fényévig.  

Bíró Bianka, Bene Barbara,  

Hegyes Dzsenifer, Fábián Krisztina,  

Varga Cintia, Veres Anna Edit 

 

 

S végezetül még egy ufókkal megálmodott szüreti me-

se.  

 

A földönkívüliek szürete 

Élt egyszer 3 ufó, akiknek Pufó, Tufó és Rufó volt a 

neve. Ők az Ufóbolygó lakói voltak. Ezen a bolygón két 

évszak van. Ősz és a tél. Most ősz van, és ez a mai nap 

nagyon fontos a földönkívüliek számára, mivel ma van 

az „Ufó bolygó Fesztivál”.  

Több galaxisból is érkeznek szüretelők, akiknek 10 

ufózsozsót kellett fizetni a nevezéshez. Ezzel el is kez-

dődhetett a Fesztivál.  

Ízelítő a programból: 

Reggel: kezdetét veszi a ufóbogyó szüret, 8 ufórakkor 

Délután: Az UFO járgány kiállítást tekinthetik meg.  

Este sztárvendég érkezik hozzánk: Fellép az 

UfoGuetta, UfoCyrus, UfoMajka, Curtis és a BLR 

Ezen a napon tombolt hát Pufó, Tufó és Rufó. A szüre-

ten 1000 ufóliter mustot sikerült kitaposni. Amikor 

Tufó taposta akkor talált egy gyűrűt és kiderült, hogy 

UfoGuettának, az egyik sztárvendégnek, egy hasonló 

gyűrűje elveszett. Akkor kié lehet ez a gyűrű?  

Ha a folytatásra is kíváncsiak vagytok, akkor érdemes 

megvásárolni a következő számot is!  

 

Akik eme ufodalmat írták: Kovács Kármen,  

Kóti Dorina, Szabó Sára,  

Tarr Borbála és Ványi Júlia 



 

 

MÁKszemek Melléklet 

ŐSZI SZÍNEZŐ 
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KARÁCSONY-VÁRÁS  


