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November
Örökzöld koszorúk, hófehér virágok
Borítanak minden temetői hantot.
Gyertyák és mécsesek lángjai remegnek,
Örök nyugodalmat kérve a lelkeknek.
Megkurtult a nappal, hosszú, hideg az éj,
Reggelre beborít mindent az ezüst dér.
Sűrű, zúzmarás köd telepszik a tájra,
Nehéz dolga van, ki az utakat járja.
Hogyha felszáll a köd, egyhangúan esik,
Nyomában a talaj sártengerré válik.
Jó most a kandalló mellett melegedni,
Marónit majszolni, könyvet lapozgatni.
De a vadászok most odakint időznek,
Zsombékos mezőkön fácánt s nyulat lőnek.
A magasleseken éberen figyelnek,
Erdő sűrűjében nagyvadakra lelnek.
Pendelyt ráz Erzsébet, hózápor kavarog,
Ha locsog Katalin, a karácsony kopog.
András napja körül jönnek a hidegek,
A disznóöléshez fenik a késeket.

Adventi koszorú kerül az asztalra,
Rajta három lila s egy rózsaszín gyertya.
Hideg hajnalokon rorátét tartanak,
A hívő emberek messiásra várnak.

OKTÓBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. október 27-én tartott soros ülésen első
napirendi pontként a polgármester lejárt határidejű
határozatokról és a két testületi ülés között hozott
döntésekről szóló jelentését hallgatták meg.
Lejárt határidejű határozat nem volt. A két testületi
ülés között történt fontosabb események és döntések:
● 2011. október 4. – Polgár Védelmi gyakorlat –
Sarkadkeresztúr: A sarkadi Polgári Védelmi Iroda
részéről megjelent Sztancs József Polgár Védelmi
Alezredes úr és kolléganője Kondorosi Jánosné. A
gyakorlat helyben történt a polgár védelmi feladatokra
beosztottak közreműködésével.
● 2011. október 6. – EU Élelmiszersegély kiosztása –
Az Élelmiszerbank vésztői telephelyéről 2011. október
3-án a Hivatal közreműködésével érkezett adomány –
vitaminos liszt, száraztészta, keksz - kiosztása történt
meg, valamint az elszámolás is megküldésre került az
Élelmiszerbank részére.

● 2011. október 8. Idősek Világnapja – Orchidea
Nyugdíjas Egyesület szervezésében – az
Önkormányzat a rendezvényt egy ebéddel
támogatta.
● 2011. október 12. Egyszerűsített honosítás –
állampolgársági eskü – az új eljárási szabályoknak
megfelelően településünkön első alkalommal
történt állampolgársági eskü – ez esetben – Böjthe
Erzsébet és gyermeke, Böjthe István Arany János
utcai lakosok váltak hivatalosan is magyar
állampolgárokká.
● 2011. október 15. Idősek Világnapja –
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete - Az
Önkormányzat a rendezvényt egy ebéddel
támogatta.
● 2011. október 17. „Két keréken a sarkadi
kistérségben” – kerékpárút beruházás műszaki
átadása: az érintett települések képviselőin kívül
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megjelentek a különböző szakhatóságok, rendőrség,
közútkezelő,
akik
elmondták
véleményeiket,
észrevételeiket a beruházással kapcsolatban. A műszaki
átadás függvényében az ünnepélyes átadás – 2011.
október 27-én megtörtént.
● Tájékoztatásul közlöm, hogy az önkormányzat
részéről a régi temető, valamint a kisebb vallási temetők
területén az alánövések, kökénybokrok kivágásra
kerültek. Reményeink szerint tavasszal a Református
Egyházközséggel együttműködve lepermetezésre kerül,
bízva abban, hogy a régi temető állapotát így
megtarthatjuk. Itt szeretnék köszönetet mondani
azoknak
a
közfoglalkoztatottaknak,
illetve
önkénteseknek,
akik
közreműködtek
temetőink
rendbetételében, mely alapján elmondható, hogy
Halottak Napja alkalmából rendezett sírkertek várták a
kilátogatókat, megemlékezőket és méltóképpen
emlékezhettek halottjaikra.
● Tájékoztatásul közlöm, hogy tavasszal az illetékes
minisztérium megkereste önkormányzatunkat „Téli
szomszédolás”
című
szociális
támogatással
kapcsolatosan. Felhívásuk alapján elsősorban idős,
egyedülálló, mozgáskorlátozott emberek támogatása
valósulna meg – természetbeni juttatással, téli tüzelőfa
formájában. Ekkor a testület felkérte az Idősek Klubja
dolgozóit, a nyugdíjas egyesületeket, valamint a
Református Szociális Központ dolgozóit, hogy a
kiírásnak megfelelően mérjék fel az igényeket, valamint
a szóba jöhető embereket. Ez alapján közel 80 személy
nevét adtuk le a minisztériumnak. Az utolsó levelezés
ez év júniusában történt, azóta nem történt semmi, így
az érintett rászorulók felé semmilyen információt nem
tudunk ez ügyben nyújtani. Megértésüket kérjük.
*****
Második napirendi pontként a képviselő-testület
megtárgyalta a napközi konyhája működéséről szóló
beszámolót.
Diósi
Károlyné
élelmezésvezető
beszámolója a következőket tartalmazta:
A Napközi Konyha a Polgármesteri Hivatal szervezeti
keretein belül, annak könyvviteli költséghelyeként
működő intézmény. Az intézmény alaptevékenysége az
óvodás, és iskoláskorú gyerekek étkeztetése, szociális
étkeztetés, munkahelyi étkeztetés keretében végzett
szervezett- és nem szervezett felnőtt étkeztetés.
Elmondható, hogy a napközi konyha az önkormányzat
és tagintézményei, közoktatási intézmények, valamint
civil és társadalmi szervezetek által szervezett
eseményeken képviselteti magát, felkérések alapján
magánszemélyek családi összejövetelit bonyolítja. A
mindennapi étkeztetési feladatokat, lehetőségeihez
mérten, maximálisan igyekszik teljesíteni. A személyi
feltételek tekintetében a konyhán 3 fő szakképzett
személyzet dolgozik: 1 fő szakács, 1 fő konyhalány, 1
fő élelmezésvezető. Közhasznú munkavégző: 1 fő
szakképzett szakács, napi 7 órában 1 fő szakácstanuló
tölti nálunk szakmai gyakorlatát, 1 fő szerződéses
konyhai
kisegítő
december
31-ig
dolgozik.
Elengedhetetlen a folyamatos és lehetőség szerint

hosszabb távon alkalmazott közhasznú munkaerő
alkalmazása a konyhai kisegítők és a takarítók
munkakörének betöltéséhez. (jelenleg 3 fő,
december 31-ig). A beszállítók köre folyamatosan,
ütemezett áruszállítással biztosítja az optimális
raktárkészlet fenntartását és így a pénzeszközök
tartós lekötését nem eredményezi. Lehetőség nyílik
a kedvező akciós ajánlatok kihasználására, a
termékek minőségének összevetésére és gondos
mérlegelés után a lehető legjobb minőségű termék,
legkedvezőbb áron történő beszerzésére. Zöldség és
gyümölcs felvásárlására lehetőség van a helyi
őstermelők által kínált termékekből. Követendő
tendencia a helyben előállított termékekből, helyi
lakosok étkeztetésének megvalósítása. A konyha
maximális főzőkapacitása 350 adag, jelenleg napi
200 adag étel készítése a jellemző, az óvodás és
iskolás
korcsoport
étkezői
létszáma
a
gyermeklétszám csökkenésével arányos, viszont az
idősek és a szociálisan rászorulók körében egyre
többen élnek az étkezési szolgáltatás lehetőségével.
A kapacitáskihasználtság szezonálisnak mondható,
a tanévhez igazodva. A nyári időszakban jellemző
több év óta, hogy a tisztasági meszelés idejére az
okányi napközi konyha látja el a sarkadkeresztúri
étkezőket,
együttműködésünk
alapján
a
viszonosságra is sor került az idén is augusztus
hónapban 1-1 hétre. A konyhához tartozó ebédlő
közel 10 év óta biztosít lehetőséget társadalmi és
civil szervezetek rendezvényeinek megtartására,
családi
összejövetelek
megrendezésére,
a
munkahelyi étkeztetés és az iskolai menza
lebonyolítására. Az érdeklődők magas száma, a
rendezvények széles köre azt bizonyítja, hogy
községünknek szüksége van az ebédlő által nyújtott
szolgáltatásokra.
A
Napközi
Konyha
eszközellátottsága elégséges a napi feladatok
ellátására, viszont néhány tárgy, berendezés, eszköz
pótlása (fehér edények) folyamatosan jelentkezik. A
hűtőkapacitás (fagyasztó) bővítése a szakosított
tárolás, és a fagyasztók „elöregedése” miatt energia
megtakarítás céljából is indokolt. A konyhán a
szellőztetés
korszerűsítése
időszerű.
Az
ebédlőbútorzat az évek során elhasználódott és a
székek asztalok pótlása, javítása folyamatos. A
konyha és az ebédlő küllemét tekintve külső
felújításra vár, a szabadban a bejáratok felett
előtetők kialakítása szükséges. A közétkeztetés
feladata a táplálkozási szokások helyes irányba való
terelése, a Napközi Konyhán azon dolgozunk
munkatársaimmal, hogy az étkezők egészséges
táplálkozási szokásokkal kerüljenek kapcsolatba és
kövessék azokat, viszont a magyar konyha
hagyományos, jellegzetes tulajdonságait, íz világát
se mellőzzék.
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, és
végzett
munkájuk
elismeréseként
írásbeli
dicséretben részesíti a Napközi Konyha vezetőjét és
dolgozóit.
*****
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Harmadik napirendi pontként a képviselő-testület
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló számot
adott a személyi állományról, az iktatott ügyiratok
számáról, az önkormányzat államigazgatási hatósági
ügyekben hozott elsőfokú határozatainak, és az
önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott
I. fokú határozatainak összefoglaló adatairól. A
Közigazgatási Hivatal, majd Kormányhivatal az
önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal
tevékenysége ellen néhány esetben emelt kifogást, ezen
problémák korrigálásra kerültek. A bíróság előtt nem
támadtak meg egyetlen döntést sem. A hivatal dolgozói
köre az elmúlt évek során szinte kicserélődött, de ez
nem
okozott
gondot
az
ügyek
vitelében.
Tevékenységüket a törvények maradéktalan betartása,
valamint településünk lakói érdekeinek figyelembe
vételével végzik. A feladatok óriási bürokráciával,
iratforgalommal járnak. A hatósági feladatokon túl a
Polgármesteri Hivatal – közmunkások részvételével végezte mindennapos feladatait, biztosította az
intézmények
működőképességéhez
szükséges
feladatellátást.
*****
Negyedik napirendi pontként a tisztségviselők az
önkormányzat pályázatairól tájékoztatták a képviselőtestületet.

Október 23-i megemlékezés:

Atlétikaverseny – Sarkad:
A Sarkad Kistérségi Diáksport Bizottság Egyéni
Atlétikai Versenyén a következő szép eredmények
születtek:
50 m –es futás: Uram
János
I.
helyezett,
Szalazsán Róbert II. helyezett, Bakucz Tibor III.
helyezett

A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta.

Bólyai matematika verseny - Sarkad:
A Sarkadon megrendezésre került versenyen Képe Tibor
és Kónya Vivien az okányi tanulókkal csapatot alkotva
mérték össze tudásukat. Gratulálunk nekik és felkészítő
tanáruknak.

Október 6-i megemlékezés:

Kislabdadobás: Bordás Renáta I. helyezett ,
Gurzó Patrik II. helyezett
600 m-es futás: Bordás Renáta II. helyezett,
Czégény Zsanett III. helyezett
Távolugrás: Sárosi Vanessza II. helyezett, Bordás
Renáta III. helyezett
60 m-es futás: Megyesi Ákos III. helyezett
Gratulálunk a versenyzőknek és Zvolenszki Edit
tanárnőnek.

Bemutatkozik az iskola 2011. október 28.
Az előző évekhez hasonlóan most is nagy sikere
volt a műsoros estnek. Tanulóink népek táncait
mutatták be: magyar, bajor, japán, belga, hawaii, ír,
görög, orosz, amerikai. A szülők felajánlásainak
köszönhetően a szünetben finom süteményeket és
szendvicseket
lehetett
vásárolni.
A
tombolasorsolásra több mint száz felajánlás
érkezett. A főnyeremény egy laptop volt. Az est
bevétele elérte a 320.000.-Ft-ot. Köszönjük a
gyerekeknek, pedagógusoknak a műsort, a
szülőknek, vendégeknek a felajánlást és részvételt.
A fotók megtekinthetők a www.okany-sarker.hu
honlapon is.
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Decemberi étkezési térítési díjak
befizetésének időpontja:
2011. november 23-25.

Október végén az óvodában is készültünk a
halloween-re. Készültek töklámpások, Petka Anikó
szülő pedig arcfestéssel lepte meg a gyerekeket. A
bejáratnál pedig „Tök János”, egy szalma bálából és
tökből készült báb fogadta az érkezőket.
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Készültünk a télre is: birsalma és körtebefőttet tettünk
be, az őszi kirándulás alkalmával közösen szedett
csipkebogyóból kiszedtük a magokat, hogy majd a télen
tudjunk belőle teát főzni.
Tervezzük december második hetében a Kisvakond
és a Katica csoportnak a nyitott Adventi Játszóházat
a Könyvtárban.

KÖNYVTÁR UNIÓS PÁLYÁZATA

Óvodások és iskolások a könyvtárban
Az Óvodával és az Általános Iskolával a 2011/2012
tanévben is folytatjuk az együttműködést. Október 13án, (csütörtök) a Katica csoport, az 1. osztályos
tanulókkal együtt, a Kisvakond csoport október 21-én,
(péntek) látogattak el a Könyvtárba. A foglalkozás
témája Benedek Elek meséjének feldolgozása. Fontos,
hogy már óvodás korban megalapozva legyen az
olvasóvá nevelés. Az a tapasztalat, hogy az óvodás
korban ide látogató gyerekek sokkal jobban vigyáznak a
könyvekre, nagyobb szeretettel forgatják a kezükbe
kerülő olvasmányt, képes könyveket és imádnak
kölcsönözni. A lányok nagy örömmel, ragyogó arccal
nézték a Baba kiállítást, minden látogató kiválasztotta,
amelyik a legjobban tetszett, nagyon nehéz volt!
„A baba az egyik legparancsolóbb szükségessége és
egyúttal legbájosabb ösztöne a leánygyermeknek.
Gondozni, öltöztetni, csinosítani, ruházni, vetkőztetni,
újra felöltöztetni, oktatni, kicsit zsörtölődni vele,
elringatni, becézgetni, elaltatni kell.”
(Viktor Hugo: Nyomorultak)

A
Magyar
Köztársaság
Külügyminisztériuma
„A közkönyvtárak uniós
programjának támogatása”
címmel pályázatot hirdetett. A
pályázat kódszáma: KÜM-2011-5. A Községi
Könyvtár a kiírt pályázaton megméretteti magát. A
pályázathoz önerő nem szükséges. A projekt
megvalósításához 150 ezer forint nyerhető. A
pályázati kiírás értelmében az elnyert összeg 50%-a
uniós dokumentum-állomány fejlesztésére, 50%-a
rendezvényre fordítható. A projekten elnyert
támogatás felhasználásának határideje 2012. április
30. A pályázat eredményhirdetése 2011. december
közepén várható.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések: Kovács István és Szűcs Renáta
lánya Viktória
A szülőknek gratulálunk, sok boldogságot
kívánunk a gyermek felneveléséhez.
Halálesetek: Szabó Károlyné (Czégény
Róza 1924), Bakos Sándor (1934), Vésztői
Imréné (Kiss Eszter 1926.)
Nehéz a búcsú, de a gondozott sírok mutatják,
hogy halottaink emléke szívünkben él tovább.
A Képviselő-testület őszinte részvétét
fejezi ki az elhunytak hozzátartozóinak.
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„Köszönöm az életnek, hogy Téged
megadott
Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám
elhozott,
Áldom azt az utat, amelyre léptünk,
Vigyázz rám, hogy róla soha le ne térjünk.”

Sarkadkeresztúr – Bucsa
2:3
Góllövő: Molnár M., Balogh Cs.
IFI:
4:3
Góllövő: Komlósi F. /3/, Valki L.
Bcs. Előre U19 – Sarkadkeresztúr
3:3
Góllövő: Horváth Á. /2/, Ungor B.
IFI nincs.
Sarkadkeresztúr – Elek
4:3
Góllövő: Horváth Á. /2/, Csige L, Balogh Á.
IFI:
4:1
góllövő: Czégény J., Komlósi F., Puskás P.,
Keresztesi I.

A csapat az őszi idényben a 6. helyen, az Ifi
csapat pedig az 5. helyen végzett.
Gratulálunk az elért eredményekhez!
TEREMFOCI
Sarkadkeresztúr 2011-2012.

Diósi Sándor
és
Kiss Margit
2011. november 3-án ünnepelte
házasságkötésüknek
60. évfordulóját.
Ebből az alkalomból nagyon sok szeretettel
köszönti őket,
boldogságban és egészségben
eltöltött éveket kívánnak:
fiaik, 4 unokájuk, unokavejeik, unokamenyük
és 5 dédunokájuk

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata nevében
kívánjuk, hogy jó erőben, egészségben éljenek
továbbra is, otthonukat melegítse a szeretet, az
összetartozás.
A 60 év irigylésre méltó, és megható az egymás
iránt érzett szeretet! Jó egészséget és további
boldog éveket kívánunk! (a szerk.)

SPORT

Ebben az évben is megrendezésre kerül a
sarkadkeresztúri sportcsarnokban a teremfoci
bajnokság 2011. december 3-tól a csapatok
számától függően 2012. február esetleg márciusáig.
A nevezés 20.000.- Ft + 10.000.- Ft bánatpénz (a
bajnokság végével a bánatpénz a szabályok szerint
visszafizetésre kerül.)
A nevezési határidő 2011. november 30.
Sorsolás: első forduló tekintetében – 2011.
november 30. 16.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Érdeklődni a 06/30 – 606 – 4969-es számon lehet!

ALFÖLDI KUPA
Az Országos Szlovák Kisebbség Önkormányzat
szervezésében november 11-13-án Alföldi Kupa
néven országos labdarúgó-torna megrendezésére
került sor. A helyi Szlovák Kisebbségi
Önkormányzatnak köszönhetően Sarkadkeresztúr
község is képviseltette magát a megmérettetésen
18-21. éves fiataljainkkal. A csapat az I. helyen
végzett, mely alapján a résztvevőket vándorkupával
és aranyéremmel díjazták. Ezúton gratulálunk a
fiataloknak, valamint köszönetünket fejezzük ki a
közreműködésért Andó János elnöknek, Ogrincs Pál
edzőnek, valamint Orodán János szervezőnek.

Labdarúgás
Sarkadkeresztúr - Nagybánhegyes
Góllövő: Kiss T., Kóra J., Csige L. /2/
IFI: nincs
Zsadány - Sarkadkeresztúr
Góllövő: Molnár M.
IFI:
Kaszaper – Sarkadkeresztúr
Góllövő: Tölcsér A.
IFI:

4:0

3:1
2:0
2:2
1:0

KÖZMEGHALLGATÁS
Értesítjük a község lakosságát, hogy
2011. december 15-én 14 órai
kezdettel a Községháza
nagytermében közmeghallgatást
tartunk, melyre minden érdeklődőt
elvárunk!
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F E L H Í V Á S
Felhívjuk a Tisztelt Hozzátartozók figyelmét, hogy
az 1986. évben megváltott sírhelyek 25 éves
megváltási ideje lejárt. Kérem, hogy ez ügyben a
Polgármesteri Hivatal 3. sz. irodáját felkeresni
szíveskedjenek.

(temetésfelvétel, temetésszervezés, anyakönyveztetés,
kegyeleti kellékek biztosítása, halottszállítás, holttest
temetésre való felkészítése, sírásás-hantolás, sírkő lefölrakás, egyházi és polgári búcsúztatás, sírgondozás)

ELÉRHETŐSÉGEINK:
éjjel - nappali ügyelet - 06-30/945-59-46
TEMETKEZÉSI IRODA:
SARKAD Szent István tér 8.
Munkaidőben: 8-16 óra Tel :06-66-375-014
Kérésre házhoz megyünk a temetés méltó
megszervezésére.

Együttérzés Temetkezési Szolgáltató BT.

Kedves Gyerekek!
Közeledik a Mikulás nap! Bizonyára Ti is gondoltatok
már rá, hogy vajon mi lesz a csomagban, kaptok-e
ajándékot tőle. Néhány szóban közzéteszünk egy pár
gondolatot a Mikulás eredetéről. Olvassátok
figyelmesen!
Amikor tilos volt a mikulás
Mikuláskor örülnek kicsik es nagyok. E nélkül a nap
nélkül elképzelhetetlen a karácsonyt megelőző időszak.
Egyszer azonban, az 1682-es esztendőben, a Keletitenger partjain uralkodó mecklenburgi herceg úgy
döntött, hogy egyszerűen betiltja Mikulást. Hasonló
történt 1785-ben Magyarországon is. December 3-án
Csepregen határozatot hoztak, amely így szólt:
“Minekutána ősi időktől fogva tapasztaltatott, hogy
némelyek a lakosok közül a Szent Miklós püspök napja
előtt való estvéli vagy éjszakai időben különféle
öltözetekben és álarcokban járnak házról házra, s a
gyenge gyermekeket is helyes elmével ellenkező,
ijesztő, csúfos figurákkal rettegtetik, keményen
meghagyatik, hogy senki a lakosok közül meg ne
bátorkodjék engedni Szent Miklós előtti este az ilyen
színes öltözékekben való járást.” Milyen szomorúak

lehettek abban az esztendőben a gyerekek! A
csepregi tilalom azonban, éppúgy, mint a
mecklenburgi hercege is, hatástalan maradt. A
Mikulás-járás ma is élő szokás. Igaz ugyan, hogy
nem is olyan régen néhány évtizeden át meg
nálunk, Magyarországon sem igen volt szabad
kiejteni az óvodákban, vagy iskolákban a Mikulás
vagy a Jézuska nevet. December 6-án is,
karácsonykor is legfeljebb Télapóról volt szabad
beszélni. Előfordult még a hetvenes évek végén is,
hogy amikor az óvodában egy kisfiú Jézuskáról
kérdezősködött, az óvó néni félrevonta őt és a
fülébe súgta: ”Mi is hiszünk benne, csak nem
beszélünk róla!” Azóta persze már szabad hinni is,
beszélni is róla. Nem számít bűnnek mindaz, amire
a keresztény hit vagy más vallás tanítja az
embereket.
A MIKULÁSRÓL
A 16. századtól német területen terjedt el a Mikulás,
akinek a naptár szerint külön ünnepnapja van
december 6-án. Szent Miklós püspök a
középkorban népszerű szent volt, aki a
szegényekkel és a gyermekekkel tett jót, s ezért az ő
napja a jóság ünnepe lett. A legenda szerint három
szegény lány ablakába éjjel három zacskó aranyat
tett, hogy megszabadítsa őket a szegénységtől, és
tisztességesen férjhez mehessenek. Az ő tettének
emlékére azután december 6-a előestéjén
megajándékozzák a gyerekeket. Országonként
változik azonban a szokás, vannak-e kísérői vagy
sem, megjelenik-e ő maga, vagy csak ajándékát
hagyja cipőben, facipőben, harisnyában, amit
számára a gyerekek kikészítenek. Ha vannak
kísérői, igen gyakran ördögnek öltözött, ijesztő
figurák, s ilyenkor a Mikulás jutalmaz és büntet is.
Elsősorban Ausztriában szokás, de Magyarországon
is egyes falvakban, hogy zajos, álarcos kísérettel,
krampuszokkal érkezik a Mikulás a házakhoz,
kísérői láncokat rázogatnak, s bizony megcsapják
azt a gyereket, aki nem tanult rendesen.

Mikulás
Öreg Mikulásnak van egy nagy csizmája,
Benne a világot egy éjjel bejárja.
Amikor egyet lép, száz mérföldet halad:
Meg-megáll csöndesen minden ablak alatt.
Öreg Mikulásnak van egy tarisznyája:
Mindenféle jónak az a kincsestára.
Van benne könyv, puska, trombita, kard, faló...
Mikulás azt mondja, jó fiúknak való.
Van benne kis edény, baba, cukor, dió...
Mikulás azt mondja: jó kislányoknak való.
Csizmát meg cipellőt tesznek az ablakba.
Kedves ajándékit sorra bele rakja.
Reggel az ablakról tudják is ám mindjárt,
Hogy a jó Mikulás az éjszaka itt járt.
Laci oda se néz, tudja már előre,
Hogy suhogó virgács van a cipellőbe!11
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ÉS EGY KIS KIFESTŐ! Jó színezést!

És egy kifestő! Jó színezést!

