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Éjjel ismét járt a Mikulás...

250 Ft-tól*

Köszöntse képeslappal Ön is barátait Miklós napja alkalmából!

A FODRÁSZ
Képeslapok

* csak december 6-án érvényes

Miklós
püspök
három zacskó
aranya


Az én képemen csattant; így tesznek igazságot a nagyok!  Beumarchais

A Mikulás a Miklós név szlovák
fordítása. A köztudatban december 6-a hagyományos elnevezésének számít a Télapóval
szemben, tévesen. A szokás és
a kifejezés csak 19. század
végén érkezett Magyarországra,
így csak harminc-negyven évvel
idősebb, mint a Télapó szó. A
tél és az apó szavak a finnugor
időkből származnak. Elterjedt
nézet, hogy a Télapó kommunista szóalkotás, ami ebben a
formában téves feltételezés.
 MIKULÁS 15. oldal

Az eddigi ismereteink szerint a kisázsiai Patarában
született. A hagyomány szerint
Diokletiánusz keresztényüldözése alatt
bebörtönözték.
CSODÁIRÓL és jótékonyságáról messze földön híres
főpap volt. Mikor egy nemes
ember igen nagy szegénységre jutott, úgy akart magán
segíteni, hogy leányait erkölcstelen életre akarta kényszeríteni. Miklós püspök három
éjjel egymás után egy-egy zacskó aranyat dobott be házuk
ajtaján. Így innen ered a
mikuláscsomag és az ajándék

szokása. A keleti egyház egyik
legnagyobb szentje, de Európában is nagy tiszteletben
tartják. Anatóliában Miklós
püspök nem legenda, hanem
valós történelmi személyiség
volt. Kis-Ázsiának ezen a
részén, amikor az ember kiejti
Szent Miklós nevét, az emberek
arca átszellemül, mert a legnagyobb szentként tisztleik.
3. oldal

Ferihegyen
landol
a Mikulás

Az igazi Mikulás ismereteink szerint a kis-ázsiai Patarában született . www. sulinet.hu

Gyermekkori mítoszok: létezik-e a Mikulás?
A gyerekek egyre gyakrabban kételkednek a Mikulás létezésében.

December első hetében a
kisgyerekek, de még a nagyobbacskák szülei is Mikulás
ünnepére készülnek. Ha gyermekünk szerencsés, egy héten
belül akár három különböző
Télapótól is személyesen
vehet át ajándékot, hiszen

LÉNYEGES

Mikulás-tüntetés és
-konferencia

Tizenhárom közéleti személyiséget látogat meg a
Mikulás. 5. oldal
Írj a Télapó bácsinak!

Télapó bácsi a lapunkban
megadott címen várja a gyerekek leveleit. 10. oldal
Csak nálunk olvasható a
Télapó naplója!

Exkluzív részletek a Mikulás
naplójából! 3. oldal

Frizura Kiadó/Haj/Borbély/A fodrász

A rénszarvas 14-15. oldal
Novella Manócskától
„És megindult Északon a
szán: a rénszarvasok
húzták.” A kötetről a
16. oldalon olvashatnak.
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hiszen Mikulás-ünnepséget
rendez az óvoda, az apuka
munkahelye és az igen lelkes
nagyszülők is. Vajon mit gondol minderről egy gyerek?
December első hetében a
kisgyerekek, de még a nagyobbacska gyermekek szülei

Mikulás
vagy
Télapó?

is Mikulás ünnepére készülnek. Szaloncukrot, mogyorót,
mandarint vásárolunk, és még
mindenféle apró édességet,
szagos radírt, matricát, amik
beleférnek majd a kis piros
csomagokba. A boltok már
hetek óta teli-tömve vannak
a

a különféle színû és nagyságú
télapó-figurákkal, és minden
utcasarkon belebotlunk egyegy szaloncukrot és piros
celofán zacskót kínáló árusba
gyermekünkkel. Vajon melyik
Télapó lehet az igazi?
 MIKULÁS 13. oldal

Az igazi Mikulás

Mikulásshow

Mikulás valójában szent
Miklós püspök volt, egy
igazi szakállas öregember,
aki életét a jócselekedeteknek szánta. Sok száz
évvel ezelőtt élt Németországban. 11.oldal
Mikulás asztali dísz
készítése

Vágjunk ki fehér géppapírból egy 14 cm-es szélességű
negyed körívet a rajz alapján!
Ez lesz a Mikulás teste. A
kép szerint rajzoljuk meg az
arcát, majd a csíkozott
részen ragasszuk össze! A
Mikulás teste tölcsér formájú
legyen! 7. oldal
Krampusz és Mikulás
Összecsapnak az ellenségek

„A gyerekek igenis jók!”(Mikulás)

Egy nehéz vita igaz krónikája
VITA VÉLEMÉNY, 12-13. oldal

A www.mikulasshow.hu-n
számtalan érdekességet
tudhatunk meg a Mikulásról
és segítőiről. 6. oldal
Mikulás-edzőtábor
Londonban

Még a szezon előtt Mikulások találkoztak Londonban
abból az alkalomból, hogy
újjáalakult a brit Mikulások
társasága. 7. oldal
Mikulás-úszóverseny
Svájcban

Mikulásnak és Rudolfnak, a
szarvasnak öltözött úszók
lepték el a Genfi-tavat szombaton. A hagyományos
Mikulás-úszáson 600 vakmerő férfi és nő tette meg a
150 méteres távot; a levegő
hőmérséklete 1, a vízé 6 fok
volt. 8. oldal

Repülővel érkezik Budapestre
Lappföldről a Mikulás december 3-án, szombaton késő este,
aki Budapesten kívül ellátogat
Veszprémbe, Pápára, Pécsre és
Szentendrére is. Iskolákba és
óvodákba viszi el a hamisítatlan
északi karácsonyi hangulatot, és
jótékonysági látogatást tesz
g yer mekotthonokban is. A
Mikulással a magyar fővárosban
a hagyományos Vörösmarty téri
karácsonyi vásáron lehet
találkozni, ahová Rovaniemiből,
a Lappföld fővárosából is
érkeznek kézművesek. 5. oldal

