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Ki az igazi Mikulás?
Joulupukki lenne az igazi Mikulás?

Gyakran illetik őt a következő jelzőkkel: az igazi Mikulás, a lappföldi Mikulás, a finn Mikulás. Tényleg ő lenne
az igazi Mikulás? Nos, ha szigorúan vesszük, akkor az igazi Mikulás csakis Szent Miklós lehet.
Szent Miklós azonban már évszázadokkal korábban elhunyt. Bár legendája, legendás alakja a mai napig él,
mégsem kézzel fogható. A mai korban egyetlen Mikulás van, akit “az igazi” jelzővel illethetünk, aki él és virul.
Ő pedig Joulupukki, a lappföldi Mikulás.

Hogy kerül a Mikulás Finnországba, Lappföldre?

Mivel a leírások, rajzok alapján a Mikulás hideg helyen él, ahol van hó, ahol látszik a sarki fény és ahol élnek
rénszarvasok, így lakhelyét illetően csak néhány eshetőség jöhetett szóba.
A legenda szerint a Mikulás, Joulupukki az Északi-sarkon él. Pontos lakhelyét senki sem ismeri, de a „Mikulásbirodalom” központja Lappföldön (Finnország legészakibb részén) alakult ki, méghozzá Rovaniemiben.

A cím, ahova a levelet küldhetitek Joulupukkinak:
Joulupukki, Arctic Circle, 96930 Rovaniemi, Finland.
Mrs. Claus (Télanyó) – a Mikulás első számú segítője

Az igazi, eredeti Mikulásnak – Szent Miklósnak – püspök lévén nem volt felesége. A finn, lappföldi
Mikulásnak (Joulupukkinak) azonban – az elbeszélések szerint – van.
Mrs. Claus (Télanyó, Mikulásanyó) ismeretes a törődéséről: az elfekkel süteményeket süt, törődik a Mikulás
szánját húzó rénszarvasokkal – és segít férjének az ajándékkészítésben.
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Mikulás segítői: az elfek

Az elfek a legendák szerint apró testű, manókhoz hasonló lényeg, férfiak és nők egyaránt. A Mikulás őket
választotta segítőiül.
Télapó a kezdetek kezdetén 6 elfet választott ki maga mellé. Ők voltak a Mikulás segítői eleinte: ők segítettek
neki az ajándékok elkészítésében, összecsomagolásában és célba juttatásában.
Évszázadokkal később a 6 elf a fáma szerint továbbra is a Mikulás segítője az Északi Sarkon – de már nem csak
ők hatan állnak Santa Claus rendelkezésére. További elfek csatlakoztak a csapathoz, hogy együtt álljanak a
Mikulás rendelkezésére.

Kik A Mikulás segítői Magyarországon?

A MikulásGyár célja a mélyszegénységben élő nagycsaládok, így rengeteg gyermek segítése, tekintet nélkül
arra, hogy ki és miért éhezik.
MikulásGyárba évről-évre egyre többen jelentkeznek önkéntesnek. Sokan kifejezetten a MikulásGyár miatt
jönnek Magyarországra a karácsonyi időszakban. Ausztráliából, Kínából, USA-ból és Európa több országából
is érkeznek segíteni, csomagolni. Nagy szolgálatot tesznek a MikulásGyárnak, s ezáltal az adományozottaknak.

Bővebb információk: www.mikulasgyar.hu
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De hol van Rudolf? 

adventi zsibongás / nyomtatható mellékletek

Színezd ki!

