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Sikos-Szabó Gyöngyi: Mikulásküldetés 

 

December 7-ének reggelén a Mikulás álmosan dörzsölgette szemeit. Nagyon elfáradt az elmúlt 
éjszakákon. Az előző két napon ugyanis rengeteg gyerek csizmáját, cipőjét töltötte meg finomságokkal. 
Végtelen hosszú utat járt be, mire minden aprósághoz eljutott meglepetéseivel. Mégsem lustálkodhatott 
sokáig reggel, fontos dolga volt. Mint minden tanévben, most is látogatóba készült a kedvenc iskolás 
gyerkőceihez, a gyakorlós diákokhoz. 

Nyújtózott hát egy nagyot, belebújt köntösébe és magához szólította kedvenc manóit. 
-Huncut! Kópé! Lurkó! Rosszcsont! Gyertek! 
-Itt vagyunk, Mikulás! Jó reggelt! Miért nem alszol? Hiszen nemrég még a cipőcskéket töltögetted-
kérdezte Huncut, aki elsőként érkezett. 
-Nem vagyok fáradt-felelte a nagyszakállú, és közben elnyomott egy ásítást.-Hogyan is lehetnék 
kimerült, amikor várnak a gyerekek a Gyakorló Iskolában. Oda, ha esik, ha fúj, minden évben el szoktam 
látogatni. Idén sem lehet ez másképp. 
-Lehet, hogy tényleg jobb lenne lepihenned. Tudod jól, hogy idén nem olyan könnyű a dolgunk, mint 
máskor. Nagy szakállad bele sem fér a maszkba. Te sem vagy kivétel! Neked is fel kellene tenned. 
Lehet, hogy a gyerekek még meg is ijednek tőled. Még azt hinnék, te vagy az egyik krampuszod!-
kiáltotta kuncogva Rosszcsont. 
Mikulás méregbe gurult: 
-Ez egyáltalán nem vicces, Rosszcsont! Akkor is elmegyek a kedvenc iskolámba! És ti, mind a négyen, 
segíteni fogtok nekem ebben. El is mondom, mi a tervem, de előbb hozzátok a ruhámat, csizmámat, 
pödörjétek be jó göndörre bajuszomat és szakállamat. És…….hol van már megint a szemüvegem?! 
A manócskák gyorsan segítettek felöltözni Mikulásnak. Kópé elindult megkeresni az elveszett 
szemüveget. Gyorsan meg is találta, hiszen mindig ő tette el valahová, amikor barátaival esténként azt 
játszották, hogy ők is mind télapók.  
Miután mindannyian megitták reggeli kakaójukat, összedugták fejüket a Mikuláslak nappalijában. 
Tanácskoztak, vitatkoztak, tűnődtek, töprengtek azon, hogyan is segíthetnének ebben a furcsa 
helyzetben öreg, szakállas barátjuknak eljutni Győrbe, az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 
tanulóihoz. 
-Mi lenne, ha a láthatatlanná tévő főzetet használnád, amit éjszaka szoktál, amikor a gyerekek 
felébrednek?-kérdezte Lurkó, és hogy a főzet hatékonyságát bebizonyítsa, azonnal rácseppentett belőle 
a nyelvére. Ez azonban csak arra volt elég, hogy az egyik füle eltűnjön. Ezen mindegyik manó jót 
nevetett. 
-Ugyan, Lurkó! Nincs annyi főzetünk, hogy a szánt és engem is hosszú időre eltüntessen-fogta meg 
méretes pocakját kissé szomorkodva a Mikulás. 
-És, ha idén nem vinnél a gyakorlósoknak ajándékot?-kérdezte félénken Huncut. 
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-Szó sem lehet róla!-vágta rá a nagyszakállú. 
Telt, múlt az idő. Mikuláslak kakukkos órájának mutatóit már csak percek választották el attól, hogy 
reggel 8 órát jelezzen. Hamarosan ideje volt elindulni. Abban egyeztek meg végül, hogy ebben a 
tanévben titkos látogatást tesznek az iskolában.  
Elindultak hát. A szánjuk sebesen szállt az Északi-sarkról Győrbe, a gyakorlósokhoz. Minden főzetet 
felhasználtak ehhez a küldetéshez. A láthatatlanná tévőt azért, hogy senki meg ne lássa őket. Az 
időnyerőt amiatt, hogy percek alatt tegyék meg ezt a hosszú utat. A zsáktágító pehelysúly főzetre pedig 
azért volt szükség, hogy az a rengeteg ajándék beleférjen a Mikulás zsákjába. Mindig sok meglepetést 
vittek ebbe az iskolába, ahová csupa-csupa jó gyermek jár. 
Hamar megtették az utat. Tudták, hogy ebben az évben nem mutatkozhatnak az épületben és nem 
beszélgethetnek a kis diákokkal. Télapó így leült a tágas, szépen gondozott iskolakertben, Rosszcsont 
pedig elővette a mindenlátó távcsövet. Minden osztályba bekukkantottak vele. Épp az első tanóra zajlott 
a tantermekben. Mikulás és manócskái csak ámuldoztak! 
-Milyen szépen fel van díszítve az egész iskola!-sóhajtotta Huncut, csillogó szemmel csodálva a tágas 
előtér karácsonyi dekorációját. 

 
 
-Mennyire gyönyörűek a faliújságok!-álmélkodott Kópé, miután a gyerekek alkotásait sorra végignézte 
a tágas folyosók falitábláin. 
-Milyen ügyesek ezek a diákok!-szólt elismerően Lurkó, ahogy befülelt a tanórákra. 
-Csupa, csupa jó gyerek!-kuncogott Rosszcsont, miközben titokban kikötözte társai cipőfűzőjét. 
-Indulás! Elég a tétlenségből!-adta ki az utasítást Nagyszakállú. –Vigyétek a csomagokat és tegyétek a 
termek ajtaja elé! Aztán nehogy összekeverjétek az osztályokat! Kopogjatok be, és futás! Senki se láthat 
meg benneteket! 
A manócskák megtették, amire kérték őket. Persze csak azután, hogy bekötötték a cipőiket.  
Az iskola folyosóin Huncut olyan sebesen futott, hogy gyanús volt mindenkinek, talán belekóstolhatott 
az időnyerő főzetbe. Végül minden osztály megkapta a meglepetéseket. Nagy volt a boldogság. 

Mikulás azonban még mindig nem volt elégedett. Mindenlátó távcsövén látta az igazgató nénit, a két 
leendő elsős tanító nénit, akik nagyon szerették volna megismerni az iskolába készülő óvodásokat. 
Szerettek volna velük játszani, remek talányokat megoldani. Télapó törte a fejét hát, hogy nekik hogyan 
segíthetne. Mielőtt hazaindult volna, elrejtett egy levelet és feladatlapokat, amit a tanító nénik még aznap 
megtaláltak. 
A levélben a következő üzenet áll: 
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Kedves Leendő Elsős Gyerekek! 

Elküldöm Nektek a legkedvesebb feladatlapjaimat, mókáimat. A manóim nem tudtak megbirkózni velük, 
így a Ti segítségetek nagyon fontos.  
Kérlek, oldjátok meg ezeket a feladatokat, lepjetek meg engem a munkáitokkal.  
Kérjétek meg a szüleiteket, hogy vegyenek nektek egy szép mappát. Abban gyűjtsétek össze ezeket a 
feladatlapokat, a munkáitokat. A tanító néniktől jövőre, amikor iskolások lesztek, jó sok piros pontot, 
nyomdát, matricát kaptok majd érte. Én pedig alig várom, hogy decemberben láthassam a mindenlátó 
távcsövemen, hogy milyen ügyesek vagytok. 
Remélem, várjátok már az iskolát. Heni néni és Gyöngyi néni már nagyon vár Benneteket! 
Legyen szép karácsonyi ünnepetek! 

     Szeretettel: Mikulás  
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1. feladat: Palkó, Julcsi, Boti és Emma összekeverték az ajándékaikat. Vezesd el a gyerekeket a 
saját ajándékukhoz! Színezz!  
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2. feladat: Mikulás eltévedt. Vezesd el a labirintusban a szánjához! 
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3. feladat: Színezd ki a hógömböket! 
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4. feladat: A szaggatott vonalak mentén rajzold meg a karácsonyfadíszek mintáját! 
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5. Díszítsd ki a karácsonyfát kedved szerint! 
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6. Rajzold meg a hóember hiányzó részeit, majd színezd ki a képet! 
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7. Keresd meg a két képen a különbségeket! 
 

 


