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Ünnepre 
várva

 A napok egyre fagyosabbak, nő a hideg és a sötétség, és már délután lámpát kell gyújtani a szobában. A nappa-
lok egyre rövidebbek, korán éjfeketébe öltözik a világ. Ebben a sötétségben, ha csendben tudunk maradni, és 
befelé �gyelni, megszületik lelkünkben a melegség, a fény. 

Várakozunk. A gyermekes édesanyák átélték már ezt az érzést: néha csak csöndben ülünk, és arról ábrándozunk, milyen is lesz 
a csöppség, aki a szívünk alatt növekszik, máskor pedig izgatottan tevékenykedünk, hogy mire az újszülött megérkezik, minden 
készen legyen.

Az advent szólhat arról, hogy boltról boltra járva őrült hajszában keressük a megfelelő ajándékokat és költjük el többszörösét 
annak, amit egy átlagos hónapban szoktunk. Elhalmozhatjuk  a gyermekeket nap mint nap édességgel, meglepetésekkel, újabb 
és újabb játékokkal, tárgyakkal, amelyeket egy idő után már nem tudnak értékelni. Futhatunk versenyt az idővel, a pénztárcával, 
rivalizálhatunk a szomszéddal, a kollégákkal. Az ünnep meghittségét és melegét nem valószínű, hogy ezen az úton fogjuk meg-
találni.

Várakozni lehet csöndesen is, a lelkünkre, belső fejlődésünkre koncentrálva. Számot vethetünk az igazságosságunkkal, a mér-
tékletességünkkel, a bátorságunkkal és a bölcsességünkkel. Lehet ez az időszak egy lehetőség a fejlődésre, az elmélyülésre. Aján-
dékok helyett kapcsolódhatunk közös tevékenységekkel a gyermekeinkhez: a családi kirándulás épp akkora élmény lehet, mint a 
délutáni társasjátékozás vagy közös barkácsolás, sütés-főzés, jótékonykodás. 

Ha még nincsenek, bátran teremtsünk, vezessünk be az életünkbe új szokásokat, rituálékat. Hihetetlennek tűnik, de egy rend-
szeresen meggyújtott gyertya, elmondott áldás is nagy változásokat tud elindítani.

Kellemes várakozást és békés, meghitt adventet kívánunk önöknek!

Herczku Nóra főszerkesztő
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 A karácsony az az 
ünnep, amikor egé-
szen biztosan össze-
jön a család. Vannak 
olyan szerencsések, 
ahol több generáció 
ülhet egy asztalhoz 
elkölteni az ünnepi 
vacsorát. Hutterék a 
kiválasztottak közé 
tartoznak: anyai ágon 
az üknagymama, a 
dédnagymama és a 
nagymama is felkö-
szönti majd a nemrég 
született Benedeket.

 Szenteste közeledtével 
egyre nagyobb a sür-
gés-forgás Hutterék 

háza táján: a nagycsalád jó 
előre készülődik a közösen 
töltendő ünnepekre.

– Mindannyian Mogyoró-
don lakunk, közel egymáshoz, 
karácsonykor akár 15–20-an 
is összegyűlünk elkölteni az 
ünnepi vacsorát. Egyik évben 
nálunk vagyunk, a következő-
ben pedig a húgomnál, idén 
én leszek a soros – árulta el 
Hutterné Kriszti. – Nagy sze-
rencsénk van, ugyanis ebben 

az évben öt generáció tud 
együtt asztalhoz: Mamika 85 
éves, az édesanyám, Rozália 
67, én 48, a lányom, Enikő 26, 
az unokám, Benedek pedig 8 
hetes. A szentestét mindenki 
szűk családi körben tölti, és 
25-én jövünk össze egy közös 
ebédre vagy vacsorára.

A családi hagyomány sze-
rint a felnőttek nem vesz-
nek egymásnak ajándékot, 
mert fontosabbnak tartják az 
együtt eltöltött időt legfeljebb 
egy kis különleges ínyencség-
gel, �nomsággal lepik meg 

Öt generáció 
a karácsonyi asztal körül

egymást. S hogy ne terheljék 
a vendéglátót, a karácsonyi 
fogásokat is felosztják, és min-
denki hoz magával valamit, 
mint egy batyus bálra.

– Én valószínűleg bejglit sü-

tök, a menüben pedig a töltött 
káposzta és a rántott hús egé-
szen biztosan fog szerepelni – 
fejtegette Krisztina.

Krisztina édesanyja, Rozália 
szintén a sütés-főzés nagy-



5

mestere: egykor 900 ember-
re főzött a Globusznál, majd 
az iskolai konyhát vezette, és 
mindezek mellett rendszere-
sen sütött megrendelésre, es-
küvőkre.

– Imádom a gyerekeket, és 
nagyon szeretek főzni: ilyen-
kor, karácsonykor igazán 
elememben érzem magam. 
A családban van liszt- és lak-
tózérzékeny is, az ő diétájukat 
is �gyelembe vesszük. Képvi-
selőfánkot és Lajcsi-szeletet 
mindenképp fogok készíteni – 
tervezgette Rozália. – Amikor 
összejövünk, énekelünk, majd 
leülünk a terített asztalhoz, és 
hosszasan beszélgetünk.

A család legidősebb tagja, 
Mamika nehezen mozog már: 
sok betegsége van, köztük 
porckorongsérv, ami éjjel-
nappal fájdalmat okoz neki. 
A körülötte lévő gyereksereg 
azonban mindig felvidítja.

– Sajnos nehéz életem volt, 
13 évesen már kertészetben, 

14 évesen pedig pamutgyár-
ban dolgoztam. 17 éves ko-
romban mentem férjhez, és 25 
éves korom óta betegeskedem. 
A férjemet korán eltemettem, 
de kárpótlásul mindig is nagy 
család vett körül engem – ma-
gyarázta. – Két gyermekemtől 
négy unokám, hét déduno-
kám és egy ükunokám szüle-
tett. Sokat foglalkozom velük, 
amikor egyedül közlekedtem, 
vigyáztam rájuk, én vittem 
őket óvodába. Boldog vagyok, 
amikor körülöttem vannak, 
érzem rajtuk a szeretetet, és én 
is nagyon szeretem őket. Ez 
kárpótol mindenért!

Gódor-Hutter Enikő, a ne-
gyedik generáció még csak 
nemrég kezdett önálló életet: 
férjével albérletbe költöztek, 
ahova kisvártatva meg is érke-
zett Beni baba.

– Ez lesz az első karácso-
nyunk így, és én már nagyon 
készülök rá! Már november-
ben megvásároltam a dísze-
ket és a lakásdekorációt, re-
mélem, a baba majd hagyja, 
hogy kibontakozzak. Neki 
fogunk venni ajándékot, vala-
mi maradandót szeretnénk. A 
családi hagyományt én is foly-
tatom: nagyon szeretek sütni, 
úgyhogy a közös vacsorára 
süteménnyel készülök – ne-
vetett. – Kicsi gyerekkorom 
óta minden évben együtt ka-
rácsonyozik a család, nagyon 
összetartunk, szeretek együtt 
lenni velük. A családtól renge-
teg segítséget kapunk, nagyon 
hálás vagyok nekik, hogy van-
nak, és hogy mindig számít-
hatunk rájuk.

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
-



 Ma már elképzelni sem tud-
juk, hogy a régi mogyo-
ródiak számára mennyire 

mást jelentett a téli időszak, mint nekünk. 
A földek helyett ekkor már a ház körül 
dolgoztak, az egyik legfontosabb prog-
ramjuk a disznóölés volt, amely hosszú 
időre megtöltötte a család éléskamráját.

Összehozta a disznóvágás  
a családot
A vágások november 30-tól, disznóölő 
Szent András napjától kezdődtek, és feb-
ruárig tartottak, mivel ebben az időszak-

Mogyoród anno
ban kellőképpen hideg volt, így a hús 
jobban elállt. Ilyenkor összegyűlt az egész 
család, a rokonok és a szomszédok, igazi 
közösségi esemény volt. A II. világháború 
után, az 50-es években engedély kellett 
a házi disznóvágáshoz, és be kellett szol-
gáltatni egy meghatározott mennyiségű 
húst, zsírt, hogy szétoszthassák. Az éhín-
ség miatt azonban sokan titokban, enge-
dély nélkül szúrták le a malacot.

Mulatságok és viseletek
A késő őszi-téli időszak adott lehetősé-
get a mulatozásra, hiszen tavasztól szü-
retig az emberek a földeken dolgoztak. 

Ekkor tartották meg a lakodalmakat és 
a különféle táncmulatságokat, bálokat. 
Advent idején a hajnali szentmisék is 
fontos közösségi események voltak. Az 
asszonyok ilyenkor félünneplős ruhát 
vettek fel, például a barketszoknyát, az 
adventi vasárnapokon pedig színes lisz-
terszoknyát viseltek. Az első vasárnapon 
mindig lilába öltöztek, majd ezt köve tően 
sorban vették fel a különféle színeket, 
kinek milyen volt. A hideg ellen a nők 
és a fér�ak egyaránt csizmát hordtak,  
a nők berlinerkendőt vagy kacamajkát, a 
fér�ak nagylajbit és báránybéléses sipkát 
vagy kucsmát viseltek.  

6



7

Ostyasütés régen és ma
Az adventi időszak különösen 
gazdag jeles napokban és hagyomá-
nyokban. Már november végén elkezdték 
sütni az ostyát az asszonyok a plébánián.

– A Kántor-ostyasütést Falka József 
kántoratya honosította meg Mogyoró-
don. Negyven-ötven lány és asszony négy 
héten át egyszerre három helyen sütötte a 
nyomatos ostyát és a tekercsbe tekert du-
dát, amelyet eljuttattak minden mogyo-
ródi lakoshoz. Régi sütőkkel dolgoztak, 
amelyek sok gőzt eresztettek, így olyan 
házaknál fogadták be őket, ahol ez nem 
jelentett problémát. A házigaz-
da hajnalban kelt, bekeverte a 
tésztát, és reggel 8 és délután 
6 között három óránkénti 
váltásban jöttek az asszo-
nyok ostyát sütni. A re-
cept természetesen tit-
kos volt, a Kántor-ostya 
kevésbé édes, fahéjas 
ízt kapott, míg a duda 
édesebbet, vaníliásat 
– magyarázta Jakab 
László kántor.

Az ostyát szent-
este előtt néhány 
nappal a gyerekek 
fonott kosárban 
szállították ki az 
összes mogyoró-
di családnak. Az ostyahordás 

szervezésében és 
lebonyolításában 
az egyházközség 
felnőtt tagjai se-

gítettek: utcalistát 
készítettek, összeír-

ták, melyik házban hány 
személy részére kell csomagot 

készíteni az édességből. Nem hagytak ki 
senkit az ajándékozásból: a más vallású-
ak ugyanúgy kaptak. A családok cserébe 
a kedves megemlékezésért hurkát, kol-
bászt, húst küldtek a plébániának, a gye-
rekek pedig az elmondott versért néhány 
krajcárt kaptak.

– Az utóbbi két évben nem vittük ház-
hoz az ostyát, és csak a plébánián sütöt-
tük őket. Azok, akik szeretnének belőle, 
regisztrálnak nálunk, és karácsony előtt 
eljöhetnek érte – folytatta a kántor. – Bár-
ki kérhet, nem szükséges katolikus egy-
házközösségi tagnak lenni. 

Betlehem és bölcsőske
Advent idején iskola után az 

iskolás gyerekek körbejár-
ták a falut, és gyönyörű 
dalokkal, illetve zenés-

verses darabokkal tették 
teljessé az ünnepi han-
gulatot. A hittanórán a 
gyermekek alakították 
ki a csoportokat, 
megtanulták a dalo-
kat és, le is vizsgáz-
tak belőle a kán-
toratyánál, majd 

felosztották, hogy 
ki melyik utcába megy. A 

házakon pedig, ahol várták őket, kis tábla 
virított.

A bölcsőskében lányok vettek részt, 
népviseletbe öltöztek, és közrefogták a 
legkisebbet: a piros papírkoronát, fátylat 
és mirtuszkoszorút viselő Szűz Máriát.

A betlehemes szövegét átdolgozta Fal-
ka atya, a korábbit ugyanis túl hosszú-
nak és profánnak találta. Az új darabban 
megjelennek az erdélyi énekek, és mind-
össze tíz percig tart, 4–6 szereplővel.

Elfogytak a gyerekek
A bölcsőske, a betlehemezés és az ostya-

sütés, ostyahordás még ma is élő 
hagyomány a településen, bár 
az évek előrehaladtával egyre 
kevesebben vannak azok, akik 
életben tartják őket. Tíz évvel 
ezelőtt még legalább hatvan 
gyermek volt, akikre ad-
ventkor számítani lehe-

tett, de az utóbbi években 
egyre kevesebben lettek. 
A járványhelyzet miatt 
tavaly és idén nem is 
készültek az ostyahor-
dásra, a betlehemre és 
a bölcsőskére, de erős 
a szándék arra, hogy a 
pandémia után újra-
élesszék ezeket a szép 

hagyományokat.

Mogyoród anno

Öröm és békesség legyen ma e háznál,
Mint Isten angyalai mondván  

pásztoroknak.
Érvén születését a Kisded Jézusnak,

Eljövetelét az Úr Messiásnak.
Pásztorok Jézusnak vivén ajándékot,

Gödölyét, báránykát, tejet, vajat, sajtot.
Mi is mint pásztorok szeretettel jöttünk,

Egy kis ajándékként  
„Kántor-ostyát” hoztunk.

Ezeket jelentvén dicséretet mondunk.
E házra bő áldást és üdvöt kívánunk,

Boldog karácsonyi ünnepeket 
szívből óhajtunk!
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A programok a járványhelyzet függvényében változhatnak.



Ünnepi egyházi alkalmak
Római 

katolikus 
egyházközség

Mogyoród, Templom utca

 Katolikus óvodánk 
szülői közössége idén is folyamatosan ké-
szíti az adventi koszorúkat, amelyeket a 
templomban lehet megvásárolni.

 a temp-
lomban adventi szombat estéken, vagyis 
november 27., december 4-én, 11-én és  
18-án 17.30-tól.

 Advent 4. vasárnapján 
egész napos szentségimádás a templom-
ban.

 pász-
torjáték a templom előtt, az éjféli mise 
előtt egyházzenei áhítat, éjfélkor ünnepi 
szentmise.

 ünnepi 
miserend lesz (8.30, 10.30 és 18 óra).

 év végi 
háladó szentmise.

 ünnepi miserend lesz.

advent hét-
köznapjain (hétfőtől péntekig) 6.30-kor 
kezdődnek.

Az idei évben is készülnek a hagyomá-
nyos és nagyon �nom „Kántor-ostyák”.

Mogyoródi 
evangélikus  

leányegyház 

Mogyoród, Fóti út 20. 

 ad-
ventikoszorú-készítő délután a csalá-
dokkal.

 (november 
28., december 5., december 12., decem-
ber 19.) az istentiszteletet követően a 
templom előtt elhelyezett adventi ko-
szorún meggyújtjuk a gyertyát, rövid 
igei gondolat, vers kíséretében.

 istentisztelet.

 
lesz istentisztelet.

 
lesz istentisztelet.

Református 
gyülekezet

Mogyoród, Zsák u. 8.

 advent első vasár-
napján, 8.30 órakor kezdődő úrvacsorás 
istentiszteleten tekintünk előre, az Ige 
testet öltésének ünnepére. 

 advent negyedik 
vasárnapján, 8.30 órától, zenés istentisz-
teletet tartunk gyülekezetünk gyermeke-
inek és vendégeiknek szolgálatával.

 kezdődő 
istentiszteletünkön gyülekezetünk �atal-
jai és gyermekei szolgálnak színdarabbal, 
verssel, zenével, énekkel.

 karácsony első 
napján 8.30 órakor úrvacsorás ünnepi 
istentiszteletet tartunk.

 ün-
nepet záró istentiszteletre kerül sor.

 az év utolsó napján 
15.30 órakor évet záró istentiszteleten 
adunk hálát Isten megtartó kegyelméért.

„Íme a szűz fogan méhében, �út szül, 
akit Immánuelnek  neveznek” – ami azt 

jelenti, Velünk az Isten!   Mt.1, 23
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Jótékonykodás
 A jótékonykodás 

már november 
közepén kez-

detét vette, mégpedig a 
november 20-ai olasz 

vacsoraesttel. A jegy-
vásárlásból befolyt 

összegből a szer-
vező Mogyoródi 

Testvértelepülési 
Bizottság a mo-

gyoródi rászo-
ruló családok 

karácsonyát 
támogatja. 

maximum 50 gyermeket tudunk fo-
gadni. A rászoruló gyermekeknek is 
biztosítunk részvételi lehetőséget, hi-
szen ezekre a közösségi élményekre ta-
lán nekik van a legnagyobb szükségük. 
Vannak kiadásaink is, amelyekre ke-
ressük továbbra is a támogatókat, hogy 
zökkenőmentes legyen a rendezvény.

A Községünkért Mogyoródért 
Alapítvány Mikulás-napi akcióval 
készül: a tavalyhoz hasonlóan 50 rá-
szoruló gyermeket támogat mikulás-
csomaggal, valamint idén is csatlako-
zik a „Hagyj el egy mikuláscsomagot!” 
kampányhoz. 

A Mogyoródi Szent László Általá-
nos Iskola adventi koncertet szervez: 
a jótékonysági előadás és az októberi 
sütivásár bevételét az iskola alapít-
ványa, a Mogyoródi Közoktatásért 
Alapítvány egy nehéz helyzetben élő 
család számára ajánlja fel. 

Mint minden évben, idén is 50–100 
család kap tartósélelmiszer-támogatást 
a Mogyoródi Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat, a Máltai Szeretetszolgá-
lat, a Mogyoródi Nagycsaládosok Egye-
sülete, a Mogyoródi Védőnői Szolgálat, 
Mogyoród Nagyközség Önkormányza-
ta és az I�úsági Testület összefogásának 
eredményeként. 

Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzata pedig tíz ezer forintos aján-
dékutalvánnyal támogatja a 75 éven 
felüli lakosait.  Az utalványokat a helyi 
rendelet szerint a képviselő-testület 

tagjai viszik házhoz az idősek-
nek, december hónapban fo-

lyamatosan.

A szervezet másik nagyszabású akciója 
a Klastrom Advent. A gyermekeknek 
szóló kézműves-programsorozaton 
támogatói jegyek megvásárlásával le-
het részt venni. A befolyt összegből 
olyan, nehéz körülmények között élő 
mogyoródi családoknak segítenek, 
akiknek nélkülünk a karácsony is csak 
egy hétköznap lenne. – Szeretnénk az 
ünnepet szebbé és könnyebbé tenni 
számukra! Ezért kérünk mindenkit, 
hogy lehetősége szerint csatlakozzon 
a kezdeményezésünkhöz, és hozza el 
gyermekét a Klastrom Advent prog-
ramjaira! – nyilatkozta Trabalka Szil-
via alpolgármester. 

– Tavaly is gyűjtöttünk, az adományt 
akkor két rászoruló család kapta. Meg-
érintett minket a látvány, nehéz volt el-
hinni, hogy a mi kis falunkban is létez-
nek ilyen nehéz körülmények között 
élő emberek. Akkor eldöntöttük, hogy 
folytatni fogjuk: úgy, hogy közben mi 
is adunk valamit. Így jött létre a Klast-
rom Advent programsorozat – fejteget-
te Kamarás Tamás, a Mogyoród Test-

vértelepülési Bizottság vezetője. – Mi 
és segítőink szombat délelőttönként  

színvonalas gyermekprogramokat 
szerveztünk a Kamarás Klastrom 

House-ban. Az első két órában 
a kézműveskedésé a főszerep, 

az utolsó órában pedig az 
előadásoké. Alkalmanként 

10
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KLASTROM  ADVENT

- Mézeskalács írókázás

- Közös adventi koszorú készítés a
szül kkel

- Csillámtetoválás

- Kézm ves karácsony
olasz módra

- Közös gyertyagyújtás
- Tündérföldön-mesemondás

- Agyagdísz készítése
- Karácsonymanó készítése

- Közös gyertyagyújtás

- Karácsonyi kekszgyár

- Rénszarvas-készítés

- Adventi mese

- Hajfonás, hajkrétázás, sérókészítés

- Üvegfestés

- Mogyoródi betlehemes és bölcsöske-el adás 

- Mikulás érkezése

- Közös gyertyagyújtás - Közös gyertyagyújtás

- Adventi programok záró bulija

Hercz Attila

Együtt a rászoruló családokért
A d v e n t i  p r o g r a m s o r o z a t  G Y E R E K E K N E K

M i n d e n  s z o m b a t o n  9 - 1 2  ó r á i g  a z  a l á b b i  i d p o n t o k b a n
 

- F fej -készítés

- Mécseskészítés

Csillag Erzsébet
Tóth Anita
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Karácsonyi könyvajánló
Nekem a karácso ny…

-

-
-

-
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Nekem a karácso ny…

-



14

Ünnepre hangolva
-

-
-

-

3.
 

-

-

-

4.

-

-

1.

2.
-

-

-

-

7.
    

 

5.
 

is terem öröm,

6.

-

-
-

9.

8.

    

-

szeretet helyett milyen 

10.

    
-

-

11.

-

-

-

12.
        

-

13.



Ünnepre hangolva

-

-

 

-

16.

        14.         
A tél ölelé-

-

15.

            

-

19.

        18.

     

Mennyei nagy

17.
21.

-

-
annak a szentségnek a részeseivé 

-

20.

 

 

 

 

24.

23.

 

-

-

22.

25. -

26.

     27.
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 A legjobb karácsonyi ajándé-
kokért nem feltétlenül kell 
messzire menni, hatalmas 

üzletekben órák hosszat keresgélni. Itt, 
Mogyoródon több olyan ügyes kezű 
kézműves is él, akinek termékei között 
érdemes körbenézni. Szinte mindegyi-
kükkel rendszeresen találkozhatunk a 
vásárokon is, most azonban lapunk ha-
sábjain is bemutatjuk őket, és mindenkit 
arra biztatunk, hogy tőlük szerezze be a 
karácsonyi meglepetéseket. 

Több szempontból is érdemes kézmű-
ves termékeket venni: az alapanyagok 
valószínűleg jóval magasabb minősé-
gűek, mint a tömegtermékek esetében. 
Emellett ezeknek a típusoknak a részle-
teire sokkal nagyobb hangsúlyt fektet-
nek, így igazán egyedi darabot szerez-
hetünk be, amely garantáltan nem jön 
szembe velünk az utcán.

A kézzel végzett munka jóval kevesebb 
energiát igényel, így sokkal környezetba-
rátabb módon szerezhetőek be egyedül-

álló meglepetések. A tömegtermékekhez 
ugyanis nemcsak sokkal több áramra van 
szükség, hanem ezek általában messziről 
érkeznek, ami tovább szennyezi a környe-
zetünket. Emellett nem árt megjegyezni 
azt sem, hogy a kézzel gyártott darabok 
többet is érnek, mint egy bolti apróság.

A mogyoródi műhelyekben készített 
daraboknak tehát inkább előnyei vannak, 
mintsem hátrányai, ráadásul megvásárlá-
sukkal a helyi vállalkozókat, a közvetlen 
környezetünket támogatjuk.

-

nevel, és a termés-

-

-
-

-



17

-
-

-
-

-

-



18

-



-

-

-

-

-

-

-



20

 Vendéglátónk, Kapitány Atti-
la igazán otthonosan mozog a 
konyhában. Nem csoda, hiszen 

már gyermekei születésekor megtanult 
főzni, és azóta csak még tökéletesebbre 
csiszolta a tudását. 

– Amikor az ikrek megszülettek, min-
den vasárnap elmentem velük sétálni. Né-
hány hónap után a feleségem igen elége-
detlen volt, mivel ilyenkor rá maradt az 
egész háztartás. Felajánlottam, hogy cse-
réljünk, és a következő vasárnap majd én 
főzök. Mire hazajöttek, már gyöngyözött a 
leves és gőzölgött a töltött káposzta. Any-

Palóc tárkonyos raguleves 

burgonyagombóccal

Hozzávalók:
1 kg marhalábszár  2 vöröshagyma  fél fej fokhagyma 

 tárkony  só  bors  zsír  1 kevés tejföl és liszt a 

habaráshoz  2 sárgarépa  2 fehérrépa  25 dkg 

gomba  3 karika citrom 
Gombóc: fél kg burgonya  liszt  só 

A marhalábszárat lehártyázzuk és apróra 

A répákat megtisztítjuk, apróra vágjuk, a 

-
-
-

majd sózzuk, és annyi lisztet adunk 

hozzá, amennyit felvesz, gombócokat 

A fokhagymát és a felaprított vöröshagy-

-

beletesszük a zöldségeket, sót, és az egészet 

-

nyira csodálkozott, hogy felhívta anyuká-
mat, mert nem hitte el, hogy nem segített 
– fejtegette Kapitány Attila. – Az ínycsik-
landó torta és a látványos kekszek pedig a 
cukrászdiplomával is rendelkező Trabalka 
Szilvia, alpolgármester kreálmányai. A re-
ceptek annyira egyszerűek, hogy még a 
kezdők is elboldogulnak velük.

KARÁCSONYI MENÜ
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•  Minden fázis 
után hagyjuk újra 
felforrni a levest. 

•  Amikor a gombócok 
felúsztak, utána 
még 2-3 percig forr-
hat a leves. 

(30 töltelék)
Hozzávalók:

 1/2 kg füstölt oldalas  
 2 nagy fej vöröshagyma  1 tojás -nál zsír  só, bors, majoranna, babérlevél

-dinszteljük, sózzuk, borsozzuk, és megszórjuk pirospap-

-

-lekbe, és ekkor minden készen áll ahhoz, hogy a fazékba 
tesszük a pörköltet, az oldalas darabjait és két 
Az utolsó szintet a megmaradt levelekkel zár-juk, majd felöntjük vízzel (egy ujjnyival lejjebb a 

 
Kizárólag a 
szakács szedjen 
a fazékból, ő tudja 
ugyanis, hogy ho-
gyan helyezkednek 
el a töltelékek.
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Mákosguba-torta 

Mákos guba:

6 db kifli  12 dkg cukor  15 dkg darált mák  6 dl tej  1 tasak 

vaníliás cukor  citrom és narancs reszelt héja  1 tojás 

A tejet a cukorral, vaníliával és a lereszelt citrushéjjal feltesszük 

Vaníliakrém:

5 tojás sárgája  ízlés szerint cukor 
 

1 cs vaníliás pudingpor 

A tojások sárgáját a pudingporral, cukorral egy kevés tejben 

simára keverjük, majd hozzáöntjük a többi tejet, beletesszük 

 
A fotón látható 
mákos guba Zila 
tortaformában 
sült ki, és a szeletek 
mélyedéséibe 
vaníliasodó került. 
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Karácsonyi kakaós, 
narancsos keksz

Hozzávalók: 
15 dkg liszt  3 dkg kakaópor 
 8 dkg vaj  1 tojás  

 csipet só

-

A kekszeket díszíthetjük nyomdatechnikával, ebben 
-

-
hetünk látványos dekorációt a kekszekre, ame-



Cukormáz
Hozzávalók:
1 tojásfehérje  20 dkg porcukor  3 csepp ecet  csipet só
A cukormáz hozzávalóit lassú fokozaton addig verjük, amíg a máz tejföl állagú nem lesz, vagyis nem kemény hab, de nem is folyik.

Tipp:  
mivel minél tovább pihen az összeállított tészta, annál szebb lesz a kisült kalács. Várd meg, amíg a mézeskalács tel-

a dekorálást! A mázhoz a porcuk-rot mindig szitáld át! A mázat színezheted por vagy gél állagú ételfestékkel. A fel nem használt mázat 
tárolhatod.

Tészta
Hozzávalók
50 dkg liszt  25 dkg méz  10 dkg porcukor  7 dkg margarin  2 egész tojás  1 ek mé- 1 tk szódabikarbó-na  kevés só

a margarinnal. Keverjük bele a porcukrot, 
-verékünk, adjuk hozzá aj felvert tojásokat.

és a szódabikarbónát. Végül a lisztes keverékbe alaposan dolgoz-zuk bele a mézes keveréket. Fóliába csoma-

gyúrjuk át, majd kb. 3 mm vastagra nyújt-

-

Mennyei mézeskalács

24
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Négy szál gyertya
ra kozásról szólnak. A család 
felkészül az ünnepekre, ezt ne-

 O lívia, Nonó, Anya és Apa 
idén új koszorút készíte-
nek, amihez Anya piros 

gyertyákat is vett a boltban.
– Gyertek, üljetek ide az asztalhoz! – 

szólt Anya a lányoknak, és a díszítés-
hez apró, piros bogyókat, aranyra fújt 
leveleket is hozott a gyere-
keknek.

– Mi ez a sok piros bogyó? 
– kérdezte Olívia.

– Ezt úgy hívják, hogy ma-
gyal – válaszolta Anya, miközben 
Beni kutya csendben �gyelte a mun-
kálatokat.

A magyal egy olyan bokor, aminek 
bogyós termése van, és karácsonykor 
díszíthetjük vele az asztalt, a fát, de 
még az ajándékok dobozait is.

– Hoztam drótot és csípőfogót – 
csatlakozott Apa, és segített Anyának 
a magyalra tenni egy-egy darabot a le-
csippentett drótból.

– Tűzzétek ezeket a díszeket a ko-
szorúra! – mondta Anya a lányoknak.

Amikor minden bogyó és levél a 
helyére került, Anya egy nagy, piros 
masnit vett elő.

– Ez gyönyörű – mondták a lányok, 
és Anya a koszorú elejére tette a széles 
szalagból kötött, aranyszélű díszt.

A család advent első vasárnapján 
meggyújtott egy gyertyát a koszorún. 
A lányok tudták, hogy három hét múl-
va már majdnem karácsony lesz, ad-
dig pedig pedig még háromszor fog-
nak gyertyát gyújtani.

– Mindenkinél van 
adventi koszorú? – kér-

dezte Olívia.
– Nem, és az ünnepi készülődés sem 

egyforma mindenhol. A különböző kul-
túrákban, vallásokban más és más szo-
kások alakultak ki – felelte Apa.

Olívia és Nonó nagyon várták, hogy a 
második gyertya is égjen, és megbeszél-
ték, hogy addig még hetet kell aludni. 
Olívia és Apa kiszámolták, hogy meny-
nyi idő van még hátra karácsonyig. 

– Az első gyertya meggyújtása után 
még három hét telik el addig, hogy min-
den gyertya égjen. Egy hét az hét nap-
ból áll. Háromszor hét nap pedig össze-
sen huszonegy nap. Ha nagyobbak lesz-
tek, megtanuljuk a szorzótáblát is – ma-
gyarázta Apa.

– De most még elég, ha a gyertyákat 
megszámoljátok a koszorún – mosoly-
gott Anya.

Nonó rögvest meg is számolta őket az 
ujjain, és büszkén állapította meg, hogy 
pontosan annyi gyertya van rajta, ahány 
éves ő is, vagyis négy!

– Meggyújthatok majd én is egy gyer-
tyát? – kérdezte Olívia.

– A tűz nagyon veszélyes dolog. So-
sem szabad vele játszani! Csakis úgy, 
hogy itt vagyok, és együtt fogjuk a hosz-
szúnyelű gyújtót, most meggyújthatod 
velem, de egyedül nem szabad hozzá-
nyúlnotok – mondta Apa.

– Amikor már nem vagyunk a koszo-
rú mellett, a gyertyákat mindig el kell fúj-
ni. És más égő dolgot sem szabad őrizet-
lenül hagyni a házban, még akkor sem, 
ha karácsony van – �gyelmeztetett Anya.

– Mert akkor leéghet a házunk – 
mondta Nonó okosan, és Anya a bizton-
ság kedvéért jó magasra tette el a gyufát 
és az öngyújtót.

A gyerekek nagyon várták a kará-
csonyt, és a negyedik hét végére elérke-
zett a Szenteste és persze az ajándéko-
zás. A család együtt díszítette fel a ka-
rácsonyfát, és boldogok voltak, hogy 
együtt lehettek. A szeretet ünnepén 
ugyanis a legszebb ajándék a mosoly, az 
ölelés, az együtt töltött idő azokkal, aki-
ket szeretünk. A
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 A fenyők kitermelését és 
csomagolását már novem-
berben megkezdik a ter-

melők. A legtöbb karácsonyfát novem-
ber végén és december elején vágják ki. 

– Minden esetben arra törekszünk, 
hogy a már kivágott készletet adjuk el, 
és nem vágunk ki újabb fákat, csak ha az 
árukészlet kifogyott, és még van igény. 
Egyáltalán nem biztos, hogy a decem-
ber végén megvásárolt fenyőket később 
vágták ki, ráadásul a fenyővásárokban 
nyitáskor van a legnagyobb és legszebb 
készlet, így aki későbbre halasztja a vá-
sárlást, általában már csak a megmaradt 
fenyőkből választhat – fejtegette Szőgyé-
nyi Csaba. – A vásárok három héttel ka-
rácsony előtt nyitnak, a vásárlók többsége 
december második hetében veszi meg a 
kiválasztott fenyőt. 

Karácsonyig a fenyőt kinti, száraz és 
hűvös helyen, egy vödör vízben érdemes 
tárolni, lehetőséghez mérten a széltől és 
erős napfénytől védve. A csomagoló há-

lót, ha tehetjük, vegyük le, ha ugyanis 
megázik a háló, az hideg időben káros a 
fának. A lakásban a fenyőt ne közvetlenül 
radiátor mellé helyezzük, és karácsonyfa-
tartótól függetlenül igyekezzünk tovább-
ra is folyamatosan vizet biztosítani neki. 
Bár az illata a legerősebb a lakás nappa-
lijában, a legkevésbé tartós a lucfenyő, 
ugyanis hamarabb kiszárad, és lehullanak 
a tűlevelei a melegben. A legtartósabb és 
egyben egyik legdrágább a nordmann fe-
nyő, ami képes a tűleveleit 5–6 héten ke-
resztül is megőrizni, amennyiben megfe-
lelően tároljuk és megfelelő mennyiségű 
vízhez jut.  

Minden karácsonykor vannak olyan 
fák, amelyek nem kelnek el szentes - 
téig. Ezeket az eladók sokszor felajánl-
ják a rászorulóknak: Szőgyényi Csabáék 
idén a Mogyoródi Önkormányzaton és 
a védőnői szolgálaton keresztül juttatják 
el az ilyen családok részére a megmaradt 
fenyőfákat, hogy szebbé tegyék az ünne-
püket. 

A kanadai Ellipsos független környezeti 
ügynökség elemzése alapján még min-

dig az a leginkább környezettudatos 
döntés, ha élő fenyővel díszítjük ottho-
nunkat karácsonykor. Bár a műfenyőt 

nem kell minden évben megvásárolni, de 
a gyártásából és a szállításából adódó 

üvegházhatású gázok kibocsátása 
háromszor magasabb, mint ha minden 

évben új, kivágott fenyőt díszítenénk fel. 
Földlabdás élő fenyő mellett is dönthe-
tünk, arra azonban számítanunk kell, 

hogy 50 százalék az esélye annak, hogy 
karácsony után is életben marad. 
A fenyővásárokon olyan fák közül 

válogathatunk, amelyeket itthon, Zala, 
Somogy és Vas megyében eleve azzal a 
céllal ültettek, hogy karácsonyfa legyen 
belőlük. 8–18 éven át növekednek, egy 
év alatt 10–16 kg szén-dioxidot kötnek 
meg, továbbá munkahelyeket teremte-
nek. Összességében tehát elmondható, 

hogy akkor járunk el környezettuda-
tosabban, ha Magyarországon nevelt, 

lehetőleg minél közelebbi helyről 
származó igazi fenyőt vásárolunk, és 

mi sem szállítjuk messzire. Mogyoródon 
december 8-tól a Széchenyi utca 8. szám 

alatt lesz fenyővásár.
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