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Sziasztok!
Eljött a december, a szeretet és csodák hó-
napja. Az a hónap, melyben az egész világ 
csillogásban és pompában ég. Élhetünk Pá-
rizsban, Londonban, New Yorkban vagy 
akár Budapesten, szerintem mindenki egyet-
ért abban, hogy a friss, hideg időben elkor-
tyolgatni egy forralt bort és fahéjas sütit enni 
a barátokkal és a családdal az egyik legnagy-
szerűbb időtöltés ebben az időszakban. És 
persze ha az időjárás is kegyes hozzánk fan-
tasztikus hóeséssel lep meg minket. Ahogy 
az égből aláhull a sok száz apró jeges virág, 
fehérré változik a táj. Ilyenkor a gyerekek 
széles mosollyal az arcukon rohangálnak az 
utcákon, hóembert építenek a szüleikkel és 
ekkor előtör belőlünk az a sok emlék, melye-
ket talán már rég azt hittük el is felejtettük, 
de mégis velünk vannak. Emlékek a kará-
csonyról, a készülődésről, a csodásan kidí-
szített és fényárban úszó utcákról. És persze 
az ajándékok! Szerencsére, mint ahogy előző 
magazinban leírtam, idén igyekeztem nem 
az utolsó pillanatra hagyni a karácsonyi ké-
szülődést, így az ajándékok becsomagolva és 
készen állva várják, hogy eljussanak a meg-
felelő ünnepelthez. De hogy kihez? Talán 
éppen Hozzád! Hiszen ilyenkor mindenki 
megérdemli, hogy ajándékot kapjon!

Többek között ezzel a magazinnal kívánok 
neked Békés és Boldog Ünnepeket!

János
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A meghitt 
karácsonyi 
pillanatokért…
Te is unod a sablonos ajándékokat, a már jól 
ismert illatgyertyát, mécsest, könyvet vagy 
parfümöt? Miért ajándékoznál tömegcikket, 
amikor adhatnál egyedi, különleges, értékes 
dolgot is?

Összeállítottunk 12 csodálatos Brillionaire 
ékszerszettet, hogy valóban értéket, egyedi-
séget tudj ajándékozni szeretteidnek Kará-
csonykor

Ráadásul ezeket a meseszép ezüstből készí-
tett és különböző drágakövekkel díszített 
fülbevalókat és medálokat ajándék áron ad-
juk, gyönyörű csomagolásban ajándék ezüst 
lánccal a medálhoz.

(ha az ékszerekre kattintasz egyből a webáru-
házban landolsz)
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Ünnep szerte a 
világban!
Legyen szó hanukáról, karácsonyról, ortodox 
karácsonyról, vagy bármilyen más ünnepről, 
egy dologban egyetérthetünk! Ez a csodás hó-
nap, December, a szeretetről, az összefogásról 
és a reményről szól. Ilyenkor mindenki kicsit 
átgondolja mindazt, ami ebben a kaotikus 
életben az év során vele történt és a szerettei 
társaságában megpihenve, széles mosollyal az 
arcunkon élvezhetjük azt a mágikus dolgot, 
ami bárki szívét felmelegíti. Mivel számomra 
a világ olyan, mint egy nagy család, így ba-
rátaim ünnepi szokásaival kívánok minden-
kinek Szeretetben és Örömben Gazdag Ünne-
peket! Fogjuk meg egymás kezét, vagy öleljük 
át a mellettünk lévőt, és élvezzük a pillanatot, 
mert erről szól ezt a csodás hónap…

írta: Molnár János

Itt, Ausztráliában a Karácsony a nyár kellős 
közepén köszönt be hozzánk. Az itteni embe-
rek feldíszített koszorút tesznek az ajtójukra 
és imádnak elmenni az úgynevezett Gyertya-
fény énekek estre, melyen Szenteste ausztrál 
hírességek énekelnek karácsonyi dalokat. Az 
emberek szeretik feldíszíteni a házukat és a 
kertjüket karácsonyfákkal és különböző ka-
rácsonyi fényekkel. Néha a szomszédok 
szeretnek azon versengni, hogy kinek 
a legszebb az idei ünnepi dekorációja. 
Itt Ausztráliában is készítünk adventi 
koszorút, amit úgy hívunk, hogy „ka-
rácsonyi bokor” és Ausztráliában ősho-
nos zöld levelekből és krémszínű virá-
gokkal díszítünk fel.

A családom elég nagy, de a Karácsonyt 
igyekszünk együtt tölteni. A nap kez-
detén megajándékozzuk egymást és 
jókat kacagunk, mindezek után állunk 
csak neki az ünnepi vacsora elkészí-
tésének. Mint ahogy számos ausztrál 
családnál, idén nálunk is hideg előétel 
az első fogás, de néha isteni salátával 

tálalva, garnélarákból és 
homárból is készítünk 
barbecue-t a vacsorához. De 
számos tradicionális brit étel-
lel is fel szoktuk dobni az ün-
nepi asztalt, ilyen étel például 
a hagyományos sült sonka, 
sült pulyka, az isteni karácso-
nyi puding vanília öntettel és 
fagylalttal tálalva. A tengeri 
herkentyűk igen kedvelt éte-
lek az ausztrál karácsonyi 
asztalon, így december 24-én 
tömött sorokban állnak az 
emberek a halárusoknál.

December 26-án rendsze-

rint barbecue napot tartunk a tengerparton 
és a család apraja nagyja részt vesz a családi 
krikettezésben. Igen kedvelt a karácsonyi és 
új évi ünneplést a tengerparton eltölteni.

Boldog Karácsonyt Kívánok mindenkinek 
Ausztráliából!

Peter Waddell, Melbourne, Ausztrália

Joulupukkinak hívnak, de szólíthattok a 
közismertebb nevemen is, vagyis Mikulás-
nak! Az Északi-sarkkörön, Lappföldön la-
kom, mely Finnország része. Hála a számos 
segítőmnek és barátomnak így Karácsony 
éjszaka a szánomon körbeutazom a világot 
és ajándékot viszek mindenkinek. De azt hi-
szem, hogy most szebb dolog lenne, ha in-
kább kedves finn barátaim karácsonyáról be-
szélnék egy kicsit. HOHOHOOO

Mindenki, még a halászok is igyekeznek ott-
hon lenni ezen a mágikus esten. Ők amúgy 
már december 21-én, Szent Tamás napjá-

ig visszaérnek a kikötőbe. A finn barátaim 
nem feledkeznek meg még az állatokról sem, 
búzakévékkel, magvakkal és faggyúval ked-
veskednek nekik. Igazán különleges, mikor 
karácsony reggelén rizskása és szilvalé kerül 
az asztalra. Ezek után meleg színekbe öltöz-
tetik a karácsonyfát, ezzel is még több fényt 
és örömöt varázsolva az otthonokba. Éjfél-
kor kezdődik a tradicionális karácsonyi mű-
sor, melyek általában minden barátom végig 
hallgat, vagy megnéz a tévében. A húsos tá-
lakkal, makarónival, céklával, répával és bur-
gonyával megterített asztal fölött ékes neve-
tés hallatszik és így válik az ünnepi vacsora 
még varázslatosabbá.

Mindenkinek Mesés Karácsonyt Kívánok! 
HOHOHOOOO

Joulupukki, Lappföld, Finnország

Amikor európaiak (főleg holland, francia és 
német telepesek) Dél-Afrikába érkeztek, sok 
európai szokásuk mellett magukkal hozták 
a Karácsony ünnepét is. Viszont Dél-Afri-
kában a Karácsony különbözik az európai-
tól, főleg, mivel ilyenkor nálunk nyár vagy, 
vagyis 35 C körül áll a hőmérő higanyszála. 
Így aztán az évek során saját karácsonyi ha-
gyományaink alakultak ki. Nem ritka, hogy a 
családtagok és a barátok együtt ünnepelnek, 
mégpedig annál, akinél van úszómedence is 
és grillezünk ilyenkor, amit felénk braai-nak 
nevezünk. Az emberek egyszerűen úsznak 
és pihennek az árnyéban egy hideg sör vagy 
egy pompás bor társaságában (Dél-Afrika 
ugyanis híres a borairól). Közben ’pap’-ot 
(kukoricakását) fogyasztunk mellé, ami salá-
tával kísérve kiváló étel. Mivel nálunk meleg 
van ilyenkor ezért nem igazán elterjedt, hogy 
meleg főtt étel kerüljön az ünnepi asztalra.

https://www.facebook.com/BMyBrillionaire
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Desszert gyanánt egy különleges gyümölcs 
tortát fogyasztunk. Ezt a tortát legalább egy 
hónappal korábban készítjük el és sok bran-
dyvel itatjuk át. Mire eljön a Karácsony, a 
torta összeérik és fagylalttal tálalva fenséges 
eledel mindenki számára.

Van azonban pár dolog, ami az évszázadok 
során nem változott. Ilyen például az aján-
dékozás hagyománya, vagy épp a Karácsony 
reggeli istentisztelet.

Oh, és még valami! Bárcsak nálunk is olyan 
sok és csodás karácsonyi dekoráció lenne, 
mint nálatok! Itt Dél-Afrikában nagyon egy-
szerűek a karácsonyi díszek, nincsenek feldí-
szítve az utcák, esetleg pár háznál figyelhető 
meg pár ünnepi hangulatú dísz.

Békés Karácsonyt Mindenkinek!

Evert, Dél-Afrika

Brazíliában mi is ünnepeljük a karácsonyt! 
Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a teljes család 
összeül, hogy megünnepeljük Jézus Krisztus 
születését. Erre az alkalomra ebéd és vacsora 
alkalmával, számos étellel rakjuk tele az asz-
talt. A Karácsony nagyon fontos ünnep ne-
künk, braziloknak! Ez az időszak kiváló alka-

lom arra, hogy gondolkodjunk 
az életünkről, átnézzük a múlt 
emlékeit. A legnagyszerűbb 
pillanat a szeretteink közöt-
ti kapcsolat ápolására, vagy, 
hogy szorosabb emberi kap-
csolatok szülessenek. A sze-
retet, a béke és a remény idő-
szaka!

December 24-én este a csalá-
dommal elmegyünk az éjféli 

misére, majd 25-én egy pompás va-
csora alkalmával együtt ünnepelünk. A ked-
velt karácsonyi ételek közé tartozik a csirke, a 
pulyka, a sonka, rizs és saláta ételek, a sertés, 
valamint a friss vagy aszalt gyümölcsből ké-
szült finomságok!

Sandro Cassiano, Brazília

Az Egyesült Államokban szinte mindenki 
másként ünnepli a Karácsonyt! Általában 
már napokkal, sőt néha már hetekkel koráb-
ban feldíszítjük a lakásunkat, izzókat teszünk 
a kertünkbe, és a karácsonyfát is szép gúnyá-
ba bújtatjuk. Imádok ilyenkor különleges 
ünnepi húsételeket fogyasztani, a kedven-
cem például a pulyka. Egy hangulatos vacso-
ra mellett a család vagy a barátok összeülnek, 

finom fogások közepette beszélgetünk, és 
sokat nevetünk, valamint megajándékozzuk 
egymást. Számos vasárnapi iskola, templom 
és szociális otthon szervez különleges ünne-
pi alkalmat, melyen sok-sok játék és ének kö-
zepette ünnepel az összegyűlt csapat. Egyes 
csoportok és karitatív szervezetek ilyenkor 
ételeket osztanak a rászorulóknak, és a hon-
talanoknak.

Imádok karácsonykor New Yorkban sétálni, 
mert az egész város olyan, akár egy téli cso-
davilág. A szinte már színházi hatást keltő 
dekorációk, fények és kirakatok szívet mel-
engetőek és mindig mosolygásra késztetnek. 
És persze az elengedhetetlen karácsonyfák 
szerte a városban. A kedvencem a Rocke-
feller Center előtti óriás fenyő, de remek 
látványosság ilyenkor az Origami fenyő is a 
Nemzeti Természettudományi Mú-
zeumnál. Az egyik kedvenc 
elfoglaltságom ilyenkor, hogy 
a barátaimmal közösen elme-
gyünk a Rockefeller Ice Skating, 
vagy a Trump Wollman jégpá-
lyára és kacagások közepette ko-
rizunk!

Marry Christmas New Yorkból! 
Kyra, New York, USA

Hanuka emléket állít a Jeruzsálemi templom 
újjászentelésének. Abban az időben a temp-
lomban lévő menórában csak egy napra ele-
gendő tiszta olaj volt. De a templomban cso-
da történt: az olaj kitartott nyolc napig.

Minden közösségnek megvan a saját Hanuka 
hagyománya, de van pár tradíció, amit szinte 
az egész világon tartanak. A családunk ilyen-
kor Hanukkiyah köré állva (ez egy menóra, 
ami a csodát szimbolizálja) közösen éneke-
lünk. Dreidellel játszunk, ami lényegében 
egy négyoldalú pörgettyű, melynek minden 
oldalán egy-egy héber betű van felírva. És 
persze hagyományos sült ételeket eszünk 
ilyenkor.

Mivel a Hanuka az olaj csodájának ünnepe, 
ilyenkor sült ételeket készítünk és fogyasz-
tunk, ilyen például a latkes és sufganiyot. Lat-
kes egy burgonyával és hagymával készített 
palacsinta, mely olajban volt kisütve. Sufga-
niyot lekvárral töltött fánk, melyet gyakran 
porcukrozva tálalunk.

Paz Pearl, egy izraeli-magyar énekes és színész
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+ exkluzív szívhez szóló történet Maryne 
Bassot divattervezőtől, Párizsból:

Noël... Imádom a Karácsonyt!

Emlékszem, mikor gyerek voltam két kará-
csonyom volt, egy volt apukámmal és egy 
másik anyukámmal. Apukám szereti a meg-
lepetéseket és karácsony varázslatos világát. 
Már egy hónappal korábban elkezdtük a ka-
rácsonyozást, mikor az adventi koszorút ösz-
szeállítottuk. Varrt nekem egy csodás zoknit, 
melybe mindenféle, gondosan összeváloga-
tott meglepetést rejtett el. Volt benne cso-
koládé, fenyőág, kép, kulcstartó és sok más 
apróság. Ilyenkor mindig küldtem levelet a 
Mikulásnak. Az ünnepi vacsora után, de még 
éjfél előtt mindig elrejtett a karácsonyfa alá 
két Klementin és egy kevés szalma társaságá-
ban, hogy így hívjam fel magamra a Mikulás 
figyelmét. Ezek után megkért, hogy menjek 
le és sétáltassam meg a kutyusom, miközben 
kémlelem az eget. Mire visszaértem apa izga-
tottan mesélte, hogy miközben a konyhában 
volt, fura zajra lett figyelmes, mintha valami 
ráesett volna az erkélyre, és látott rénszar-
vast meg szánt is, vagyis megjött a Mikulás! 
És persze hozott ajándékokat is! De még mi-
előtt kibonthattam volna a meglepetéseket, 
el kellett menni a karácsonyi programokra, 
egyúttal kettőre is! Karácsonyi énekesek, 
éjféli mise, Betlehem és persze élő állatok. 
Másnap anyukámmal ünnepeltem, ahol ott 
volt a nagyi is.

Most, habár Párizsban élek, mégis van vala-
mi vágyam arra, hogy mindig a családommal 
karácsonyozzak. Szóval összecsomagolok és 
elmegyek Annecybe, ahol a családom él és 
ahol a teljes család együtt tud karácsonyozni, 
apu és felesége, anyu és az ő új férje, drága 
bátyám, nagybácsik és nagynénik, valamint 
az unokatestvéreim. Még Los Angelesből is 

érkeznek rokonok! Szenteste anyunál van 
vacsora, másnap pedig a nagynénim készít 
ünnepi ebédet. Vacsora előtt megajándékoz-
zuk egymást és kibontjuk az ajándékokat. A 
vacsoránál anyu mindig csempész valami 
extra meglepetést a tányérokra, így köröm-
lakkot vagy rúzst kapnak a nők, rajzfilmet 
vagy babát a gyerekek és likőrt a férfiak.

Viszont egy dolog nem változott gyerek-
korom óta, és ez nem más, mint az ünne-
pi menü. Pezsgő és apu házi készítésű foie 
gras-a (előétel libamájból), mézeskalács pirí-
tós fügével és lekvárral, osztriga és cardoon 
gratin (ezt a zöldséget a nagyim ette a hábo-
rú alatt), majd pedig sajt (Annecy-ben sok 
sajt van!), csokoládé, klementin és csokoládé 
forgácsos marcipán. Mindez persze csodás 
borok kíséretében. Hmm... Igazi csemege!

Ami a dekorációt illeti, minden évben már 
10 vagy 15 nappal karácsony előtt feldíszít-
jük a lakást, az erkélyt és a karácsonyfát is. 
Néha fehér, van úgy, hogy piros és zöld (ami 
a kedvencem), de volt már ezüst-kék dísz is.

Már alig várom!

Boldog karácsonyt mindenkinek!  Joyeuc Noël!

Merry Christmas
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A legnagyobb élmény az idei 
karácsony!
Egy hangulatosan feldíszített kandalló, forralt bor, vagy akár egy bohókás és színes cukorka büfé 
látványa garantáltan mindenkit ünnepi hangulatba hoz. Íme, néhány stílusos ötlet, amik még 
inkább vidámmá és emlékezetessé teszi nem csak a karácsonyt, de magát az előtte álló, várako-
zással teli napokat is.

Édes Pillanatok
Igazán pompás ötlet, ha édes és egyben színes csodá-
kat teszel az asztalra, vagy a lakás egy-egy pontjára 
is. Szerintem ez egy olyan dekoráció, ami sose megy 
ki a divatból. A legegyszerűbb, ha készítesz az asz-
tal közepére egy vörös és fehér színű cukorkákból, 
valamint mályvacukorból egy csendéletet. Ha még 
színesebb asztalt szeretnél selyemcukorkával, csoko-
ládéval, vagy akár szaloncukorral teheted még töké-
letesebbé az ünnepi dekorációt.

Csillogás
Imádok dekorálni és az ünnepek közeledtével 
ezt teljesen ki is élem. Ilyenkor a fára szánt dí-
szekből egy keveset elcsenek és egy hangulatos, 
idilli és egyben csillogó világot varázsolok a 
szoba közepére. Hogy is? A csillárról lelógatott 
fényes díszek, hópelyhek friss, téli érzetet vará-
zsolnak a szoba közepére. Válassz halványkék és 
ezüst díszeket és a lakásod garantáltan téli fény-
ben fog úszni. Szatén szalaggal még elegánsabbá 
teheted a díszeket.

Modern Egyszerűség
Játssz el az otthonod adta lehetőségekkel és hozd 
ki a lakásodból a lehető legnagyszerűbb ünnepi 
stílust. Egy gyönyörű tükör, szarvasok, és fehér 
harisnyák. Mindezek együttese romantikus ün-
nepi hatást kelt a Te nappalidban is. Persze vá-
laszthatsz színes harisnyákat is!

Egyszerűen Feltűnő
Adj teret a saját stílusod megnyilvánulásának is! 
A legegyszerűbben úgy tudod becsempészni ott-
honodba, ha egy üres ablakpárkányt stílusos kis 
zuggá alakítasz. Bátran keverd össze a különböző 
méretű karácsonyi díszeket egy tedd őket elegáns 
kompozícióként egy átlátszó vázába. A drámai 
hatás garantált!

Az Ég Kapuja
Egy-két ablak családias, mégis meghitt hangula-
táról leginkább koszorúval tudsz gondoskodni. 
Nem kell fukarkodnod a díszítéssel, és az ötle-
teiddel sem. Például, én ezt a rózsaszín és lime 
színű koszorút tettem az ablakba, mely a tollak-
nak köszönhetően merész, de ennek ellenére 
könnyed hatást kelt. A rózsaszín dísz a koszorú 
közepén a fényt szimbolizálja, és kivételes lát-
ványt nyújt, mikor megcsillan rajta a korai nap 
fénye.
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Burjánzás
Az ünnepi dekorációk egyik alapszabálya az oly 
sokszor emlegetett „kevesebb, néha több”. Egy 
dekoratív poharat tölts meg színes díszekkel, 
majd vedd körbe buja növényekkel. Elegáns és 
egyszerű dekoráció, mely minden lakást felfrissít 
és megszépít.

Welcome to Retro
Ha imádod a retró kiegészítőket és dekorációkat, 
itt egy remek ötlet, hogy varázsolhatsz színes és 
egyedi hangulatot a lakás egyik sarkába. Finom 
zöldessárga, levendula és rózsaszín gömbök a 
fa ágain elszórva egy klasszikus textúrájában is 
egyedi fát varázsol elénk. A számos helyen elhe-
lyezett tollak megtörik a letisztult egyszerűséget, 
ezáltal is növelve a pop-retró hatását.

Bájos Vidék
Magáért beszél ez a bájos, házi készítésű adventi 
kalendárium. Cseréld le a türköt erre az adventi 
meglepetés falra és örvendeztesd meg az egész 
családod a mindennapok apró meglepetéseivel.

Hűvös Képzelet
Tedd az ünnepi összejöveteleket különlegessé 
az asztalon elhelyezett nemes, egyszerű és kifi-
nomult téli fehér díszekkel. A textúrák váltako-
zásával és a csipke, krémszínű terítővel meleg-
séget tudsz vinni ebbe az elegáns környezetbe. 
Ha ezüstös dekorációkat, mint például kaspókat 
használsz a megterített asztal fénye is megnő.

Fehér Karácsony
A karácsony ragyogásáról leginkább egy exklu-
zív hatást keltő monokróm fával tudsz gondos-
kodni. A fenyő tiszta és egyben gazdag hatását 
csillogó fehér, átlátszó és ezüstszínű díszekkel 
teheted teljessé. Puha, szellős és teljesen magával 
ragadó!

Gyümölcsöskert
Elsöprő sikert arathatsz ezzel a Pazar zöld kan-
dalló dísszel. Ez a praktikus üvegekbe töltött áfo-
nya kompozíció a gyümölcs melegségét hozza a 
lakásba.
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Játszóház
Nem mindenki szereti csordultig telerakni 
az ünnepi asztalt, vagy épp mindenhol deko-
rációval felhívni a figyelmet az ünnep köze-
ledtére. Kapcsold össze a péntek esti játékes-
tet az ünneppel és tedd játékossá az örömteli 
pillanatokat.

Csendélet a természetből
Az előszoba a lakás egyik legfontosabb része. 
Ugyanis ez a helyiség már megadja a lakás 
családiasságát, illetve megmutatja mennyire 
is szeretettel vársz valakit. Alkoss meg egy 
csendéletet, mely hangulatossá teszi már a 
megérkezés pillanatát.
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