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Örökzöld Karácsony
az ÁRKÁD-ban

PR cikk

Egy állandóan változó, megújuló, rohanó világban mindenkinek szüksége van békés, szívet gyönyörködtető,
örökzöld karácsonyra. Mert örökzöld az, ami egyszer
megérintette a szívünket, és azóta is ott él. Mert örökzöld az, ami igazán értékes nekünk, amit mindannyian
szeretünk! Ezt kínálja karácsonyra az ÁRKÁD Örs vezér tere Bevásárlóközpont.
November 23-tól december 31-ig a tündöklő dekorációk, és havas fák alatt sétálgathatunk. A meseszigeteken gyönyörködhetünk a régmúlt kedvenc meséit
idéző, karácsonyi köntösbe öltözött Futrinka utca valamennyi lakójában, többek között Mazsolában és Tádéban. Beköltözik az ÁRKÁD-ba Frakk, a macskák réme,
Szerénke és Lukrécia, de itt lesz velünk Cicamica és
valamennyi barátja is.
Az ÁRKÁD hagyományainak megfelelően tartalmas és
emlékezetes szórakozást ígérnek az ünnepi színpad
produkciói is. Nehéz lenne felsorolni az év utolsó napjáig tartó rendezvény minden fellépőjét, de az biztos,
hogy minden korosztály meg fogja találni a szívéhez
legközelebb álló örökzöldeket. Már a legkisebbeknek is
tengernyi műsort kínál az ÁRKÁD karácsonyi programsorozata: az interaktív bábműsoroktól kezdve a bűvész
show-kon keresztül az Alma Zenekar zenés műsoráig
számos produkcióból válogathatnak. A nagyobbak legnagyobb örömére fellép majd Korda György és Balázs
Klári, a Vastag testvérek, Csonka András, Muri Enikő,
Csepregi Éva, Zoltán Erika, Nádas György, Juhász Marci,
és még sok más új és örökzöld kedvencünk.
A táncos produkciók rajongóinak is emlékezetes pillanatokban lehet részük, hiszen olyan fergeteges előadók
koreográfiáit csodálhatják testközelből, mint a Starlight
Dance Company, a 4 For Dance vagy a No Comment
Táncegyüttes. A műsortárat gyermekcsoportok is színesítik.
December 5-én egy meglepetés program részesei lehetünk, mely garantáltan felpezsdíti az ÁRKÁD-ot, sőt,
akár az egész várost is!

6

Teletál Ételfutár 2012. december

December 5-én és 6-án az igazi „sztár” a gyerekek kedvence, az ÁRKÁD Mikulás lesz!
Karácsonykor is találkozzunk az ÁRKÁD-ban!
A programváltozás jogát az ÁRKÁD Bevásárlóközpont fenntartja!
A friss információkkal aktualizált program az ünnepi időszakban a
www.arkadbudapest.hu honlapon érhető el.

ÜNNEP
szÜlEtik
ÖrÖkzÖld karácsony
2012. nov. 23.–dec. 31.

arkadbudapest.hu

Karácsonyi szokások
Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó szokások nélkül. Mindezekből mára hagyományőrző szándékkal felelevenített kedves emlékek maradtak. A karácsony azonban sokaknak ma is a legmeghittebb,
szent ünnep, amely nem lehet teljes a templomi szertartások és szokások nélkül.
A decemberi népszokások sorát a Luca napja nyitja.
A hiedelem szerint december 13-án a téli hosszú éjszakákkal, vagyis a sötétséggel Szent Luca átalakult boszorkánnyá. A boszorkányok elriasztására a kulcslyukba fokhagymát dugtak, az ajtófélfába kést állítottak, az
ajtóra fokhagymával keresztet rajzoltak vagy a seprűt
keresztbe rakták. E napon semmit se volt szabad kölcsönkérni vagy adni, nehogy az a boszorkányok kezére
jusson. A lányok Luca napján jósolták meg jövendőbelijüket. A hagyomány szerint a nők nem dolgozhattak,
mert ha Luca napján fonnának vagy varrnának, nem
tojnának a tyúkok. Luca napján a fiúk elindultak meglátogatni az ismerős házakat és jókívánságaikért cserébe adományokat vártak. Ha ez elmaradt, akkor viszont
átkokat szórtak a házra.
Az ünnep előtti negyedik vasárnap kezdődik és december 24-ig tart az advent, ami egyben az egyházi év
kezdetét is jelenti. Újkeletű népszokás az adventi koszorú készítése: karácsony közeledtével minden vasárnap eggyel több gyertyát kell meggyújtani. Az estéket
egykor a gyertya mellett, adventi dalok éneklésével
töltötte a család. Karácsony napján az esthajnalcsillag
feljövetele után került sor az ünnepi vacsorára, amely
előtt azonban a gazda nem mulasztott el az udvaron
a levegőbe lőni, és ezzel elkergetni a gonosz lelkeket.
Eközben a gazdasszony mindent előre kikészített az
asztalra, mert a vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztani. A ma is továbbélő szokások szerint a karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, beigli, valamint dió
és a család összetartását szimbolizáló kerek alma nélkül. Sok helyen vacsora után ma is annyi szeletre vágnak egy almát, ahányan ülnek az asztalnál, mondván:
amilyen kerek az alma, olyan kerek, összetartó legyen
a család a következő esztendőben.
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Karácsony napján a népszokások célja a gonosz ártó
szellemek elűzése zajkeltéssel, állatbőrök, jelmezek,
álarcok viselésével. Ekkor kerül sor a betlehemezésre
is: ezt a játékot eredetileg templomokban, majd később házakhoz járva adták elő a gyerekek. Gyakran
állatok is szerepeltek benne, a gyermek Jézust pedig
élő kisbabával jelenítették meg. A szereplők - pásztorok, angyalok, Mária, József – ma is eljátszák a Jézus
születéséről szóló bibliai történetet, majd átadják ajándékaikat, jókívánságaikat. Ezután a háziak megvendégelik őket.
Karácsony napjával egy újabb ünnepi szakasz veszi
kezdetét, a karácsonyi tizenketted, amely január 6-ig,
vízkereszt napjáig tart. Ez egyben a vizek megszentelésének és Jézus megkeresztelésének ünnepe is. December 28. az aprószentek ünnepe, amelyen egykor
különös módon “gondoskodtak” arról, hogy a gyerekek egészségesek maradjanak: megvesszőzték őket.
A legenda szerint minden fiúcsecsemő “aprószent”,
akit Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor
megöletett.
A karácsonyt követő időszakhoz kapcsolódik a regölés hagyománya: az István napjától, december 26-tól
újévig járó regösök különféle énekeket adtak elő és
jókívánságokat mondtak a ház lakóinak. A regölés lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés
- bőségvarázsló, párokat összeboronáló, adománygyűjtő szokás volt.
A borszentelésre Szent János napján, december 27én került sor régen. Ezen a napon minden család bort
vitt a templomba, amelyet a pap megáldott, mivel a
szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg
embert, állatot gyógyítottak vele, illetve öntöttek belőle
a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor.
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Ajándék, amivel mindig sikert arathatunk

Gyertyaöntés házilag
Elérkezett az advent, amikor a legtöbb otthonban gyertyát gyújtanak. Bár az
üzletekben sokféle színű gyertya kapható, magunknak is készíthetünk ízlésünknek megfelelőt.
A házi öntöde előnye, hogy az elgörbült, csonkig égett
gyertyákból új, egyedi és egyéni alkotások születhetnek. Hogy mi kell hozzá? Régi gyertyák, színes viasztömbök, kanóc, hurkapálca, apró fémkarikák, üres,
hőre nem lágyuló műanyagpoharak, flakonok, tejes
és üdítős dobozok, vagy készen vásárolt öntőforma,
fémlábas, konzervdoboz. Ezek mindegyike bármelyik
hobby boltban beszerezhetőek.
A viaszt sose melegítsük nyílt lángon. Egy lábosban
forraljunk vizet, s állítsuk bele a viaszdarabokkal megtöltött konzervdobozt. Ha a viasz felolvadt, óvatosan
öntsük a kanóccal ellátott formába. A kanóc másik,
viaszba süllyesztett végére – nehezékként – kössünk

fémkarikát vagy csavart. A színeket keverhetjük: színtelen viasz illetve gyertya hozzáadásával az adott szín
világosabb árnyalatát kapjuk. Amennyiben csíkos gyertyát szeretnénk, különböző színű viaszrétegeket öntsünk egymásra mindig megvárva, míg az előző réteg
megdermed. Hogy mibe töltjük a viaszt, csak a fantáziánkon múlik. Önthetjük akár üvegpohárba, félbevágott
és kivájt kókuszdióba, dióhéjba.
Amennyiben üdítős flakonokat és dobozokat használunk formaként, ollóval vágjunk le belőle annyit, hogy
elérjük a kívánt magasságot. Ha a viasz dermedése és
az ezzel járó zsugorodása után nem csúszna ki a formából, sniccerrel vágjuk be és hámozzuk le a formáról.
Ha üvegformát használunk, tegyük mutatóssá a gyertyát a viaszba helyezett díszek segítségével, mint például fahéj, babérlevél.
A zselés viasz öntési technikája megegyezik a hagyományoséval, azonban lényeges különbség, hogy csak
üvegformába önthetjük. A zselé - ha színes is – átlátszó lesz. Tegyünk a forma aljára nem éghető tárgyakat:
kavicsot, kagylót, üveggolyót, homokot, csigaházakat,
hosszú fémcsavarokat, stb.
A gyertyaöntés egy kellemes elfoglaltság, az eredmény
pedig, kitűnő lakásdísz és ajándék is lehet!
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Liget
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Fitness - Wellness

Központ

• Fitness
• Aerobik
• Spinning
• Wellness
• szauna, infraszauna, gôzkabin, tepidárium
• Masszázs
• gyógy- és élménymasszázsok
• Szépségszalon
• fodrászat, kozmetika,
pedikûr-manikûr-mûköröm,
smink, szolárium
• Játszóház
Cím: 1117 Budapest Nádorliget u. 5/B
Tel: 06-1-786-78-49 • 06 70 329 6544
www.ligetwellness.com • www.varazsmano.hu
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: FITNESS étrend

: vegetáriánusok is fogyaszthatják

Az étlapon feltüntetett tápértékek tájékoztató jellegűek, a tényleges értékek a kiírtaktól a konyhatechnológiai eljárásból adódóan eltérhetnek!

Kol: koleszterin Na: nátrium (konyhasó) F: fehérje Zs: zsír Sz: szénhidrát

Külföldi ízek

Szilveszteri hagyományok
Szilveszter – A Gergely-naptár utolsó napja. A babonák legszélesebb skálája szilveszter ünnepéhez kötődik. Valaha ezen a napon pisztolylövésekkel
és harangok hallatásával üldözték el a démonokat és a gonosz szellemeket.
A hit szerint a rosszat még az újév kezdete előtt el kellett üldözni. Ekkor teszünk
fogadalmakat (melyeket rendszerint nem tartunk be), s ekkor tehetünk legtöbbet
következő évi sikereinkért.
Szinte minden országnak megvannak a maga szilveszteri hagyományai, ősidők óta fontos szerepet kap az
Óév búcsúztatása. Szilveszter estéjét és éjszakáját ma
is – hasonlóan, mint régen, de igazodva a mai korhoz
– ünneplések és rendezvények ölelik körül. Még ma is
él az alábbi mondás: Amilyen az újév napja, olyan lesz
az egész esztendő is.
Ez a nagy fogadalmak ideje, amiket – attól függően,
mennyire szoktuk betartani a magunknak adott szavunkat – ideig-óráig meg is szoktunk tartani.
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A szilveszter és Újév talán a leggazdagabb a babonákban.
Még a hitetlenek is „varázsolnak” valamit ezen a napon, például álarcot húznak, hogy elijesszék az óévet
magával vivő szellemet, vagy szerencsepénzt tesznek
a tárcájukba. Sok családban szokás ezen a napon a
szerencsepogácsa sütése is. A legjobb nap ez a gazdagság varázslásra; gazdaggá teszi az új esztendőnket, ha ilyenkor pénzt találunk. A szerencsepogácsa
úgy készül, hogy a sima pogácsák egyikének közepébe érmét teszünk, és aki megtalálja, azt éri abban az
évben a legnagyobb szerencse. Fontos azonban, hogy
a pogácsa még az óévben elfogyjon.
Az év utolsó napján fontos szerepet kapnak az ételek.
A hagyományos ételek fogyasztása is bőséget, szaporaságot, főleg anyagi gyarapodást varázsol. A lencse,
a bab vagy bármilyen apró szemes étel fogyasztása
szerencsét hoz. Ezen ételek mellé leggyakrabban malacsült kerül az asztalra, hiszen a négylevelű lóherét
tartó malac az egyik legfontosabb szerencseszimbólum. A malac előre túrja a földet, vagyis „kitúrja a szerencsét”, sőt, kunkori farkát meg is lehet markolni, így
aztán garantálhatjuk a szerencsénket a következő évre.
A lábasjószág, csirke vagy tyúk fogyasztása azonban
tilos, mert az hátrafelé rúg, elkaparja a szerencsénket.
Szilveszteri tilalmak: Tilos kölcsönkérni és kölcsönadni
bármit, beleértve a pénzt vagy a használati tárgyakat

is. Aki korábban kölcsön kapott valamit, újév napjára
vissza kell adnia a tulajdonosnak. Ezen a napon tilos a
mosás, teregetés, mert a babona szerint balszerencsét
hoz a ház urára, továbbá a szemetet sem szabad levinni, mert kiöntjük vele a szerencsét a házból.
Azt tartják, a szilveszteri álom beteljesedik, így ne mulassuk át az egész éjszakát, hanem hagyjunk időt egy
jósálomra is!
Ezen a napon nem szabad orvost hívni, orvoshoz menni, mert akkor betegséggel töltjük majd a következő
évet. A szilveszter éjjelén megfájduló fog valaminek a
halogatását jelöli, amit már nem szabad tovább görgetnünk az újesztendőben.
Ma este szokás az ólomöntés vagy – ez az egészségre kevésbé veszélyes, ám ugyanolyan hatékony módszer – a faggyúöntés, gyertyaöntés. Az egyiknél ólmot
olvasztanak, a másiknál gyertyafaggyút vagy viaszt.
Mindkét eljárás azonos. A felmelegített anyagot hideg
vízbe öntik és megnézik, milyen alakot vett fel. Az alakok formák jellegzetességei utalnak a jövendőre, a formák egymásutánisága az időben előre haladó esemé-

nyeket vetíti előre. Éjfélkor az első óraütéskor elfújják a
gyertyát és csak az utolsó óraütéskor gyújtják meg újra
(ekkor durran a pezsgő dugója is!) Aki ilyenkor hátra
nézve nem látja a saját árnyékát, az bizony nehéz évre
számíthat.
Távol lévő szerelmesek ilyenkor egy kicsi pezsgőt
öntsenek ki a földre – azért ne a háziak féltett perzsaszőnyegére – mielőtt a többiekkel koccintana, hogy a
kedvessel egész évben együtt maradjanak. Egyes hagyományok szerint ez azért is hasznos, mert ha ilyenkor valamit kiöntünk a földre, akkor „dől a lé” egész
évben.

Funkcionális
T r é n i n g
K ö z p o n t

SZEMBESÜLJ AZ IGAZI ERŐDDEL!

Magyarország legerősebb funkcionális tréner csapata.
- Trx
- Cross Training - Gladiátor
- G-ex - Military
- Kettlebell
SUNRISE Sport- és Egészségközpont
Eurocenter Bevásárlóközpont 2. emelet
1037 Budapest, Bécsi út. 154.
www.sunrisefitness.hu
+3620-849-5105

LÁJKOLJ
MINKET!
SUNRISE
C L U B

Té ged is várunk!
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A sport- és egészségvédelem clubja!
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Michael Jackson
PR cikk
The Immortal world tour
by Cirque du Soleil
Az Immortal előadás egy fantasztikus birodalomban,
a néhai sztár titkos belső világában játszódik, mellyel
a nézők elé tárul Michael Jackson zene és tánc, mese
és varázslat valamint a természet törékeny szépsége
iránti szeretete.
A produkciót Michael Jackson inspiráló dalai segítik
– amelyek a show mögé állították az alkotókat is –,
és megtöltötték rendkívüli energiával és lélegzetelállító intenzitással. A felejthetetlen előadáson túl a
Michael Jackson The Immortal előadás az énekes
szeretet, béke és harmónia üzenetét is tovább közvetíti a világban.

A Michael Jackson The Immortal show, amelyet tavaly
őszi világpremierje óta már több mint 600.000 ember
látott, a kirobbanó sikerű észak-amerikai előadások
után 2012 októberében megkezdte európai turnéját.
Ez az életreszóló élményt adó produkció Michael Jackson zenéjét és koreográfiáját kombinálja a Cirque du
Soleil kreatívitásával, s így egyedi betekintést ad a géniusz szívébe, lelkébe és a zene iránti szenvedélyébe
amely örökre átalakította a pop kultúrát. Az előadást
Jamie King írta és rendezte, 50 táncos, zenész és artista közreműködik benne.
Budapestre az európai premier után pár héttel érkezik a show, február 5-én és 6-án este lehet részese
a magyar közönség a Cirque du Soleil legújabb előadásának a Papp László Budapest Sportarénában.
Az Immortal show a látvány, a tánc, a zene és a fantázia fúziója, amely a nézőket Michael Jackson kreatív
világába repíti, időnként feje tetejére állítva az ismert
motívumokat, úgy bemutatva az énekes művészetét,
ahogy azt közönség még nem láthatta. Célja, hogy
mindenkivel megismertesse ezt a generációkon átívelő
örökséget, a rajongókon felül azokkal is, akik esetleg
először találkoznának Michael Jackson zsenialitásával.
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Az előadást íróként és rendezőként is jegyző Jamie
King több Emmy- és MTV Video Music Díj nyertese,
valamint jó néhány népszerű zenei videó koreográfusa
és a legnagyobb bevételű koncertturnék többségének
rendezője. Az elmúlt évtizedben Madonna kreatív direktora, s mellette olyan sztárok előadásait rendezte, mint
Rihanna, Celine Dion, Spice Girls vagy Britney Spears.
Olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Ricky Martin,
Christina Aguilera, Mariah Carey, Shakira, George Michael, Elton John, Diana Ross vagy Jennifer Lopez. Ez
az első közös munkája a Cirque du Soleil társulatával.

Külföldi ízek
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Sudoku
A szabály: Úgy kell kitölteni a táblázatot, hogy minden sorban,
minden oszlopban, illetve minden körbehatárolt területen pontosan egyszer szerepeljen az összes számjegy 1-9-ig, a tábla nagyságától függetlenül.
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F R I S S Ü L J Ö N FE L N Á L U N K !

NYITVA TARTÁS
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP

6:00
6:00
6:00
6:00
6:00
8:00
8:00

-

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
20:00
20:00

Sport, kultúra és kikapcsolódás
minden korosztály számára.

2040 Budaörs, Hársfa u. 6. l

+23 428-026

I

bvuss@btg.hu

l

www.bvuss.hu

több van benne

Tudja Ön, hogy miért csak ritkán lát Kögel Cargo pótkocsit állni?

Mert megbízható és mindig úton van.
Napjainkban az áruszállítás olyan szállító eszközt kíván, mint a Kögel Cargo:
az igényes kivitelezésen túl kitűnik a csekély üzemeltetési költségeivel és
sokoldalú felhasználhatóságával.

Az ön magyarországi Kögel-partnere

KTL és nanokerámia
Hosszú élettartam a legmodernebb, környezetbarát
korrózióvédelemnek köszönhetően

DELTA-TRUCK Kft.
Robosztusság
Az erősített alváz a nehéz árut is
biztonságosan juttatja célba

Hivatalos Kögel márkakereskedés
2310 Szigetszentmiklós
Leshegy u. 13.
tel +36 24 50 22 50
marketing@delta-truck.hu

www.koegel.co.hu
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