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Kiskarácsony – nagykarácsony… 
 

A karácsony a millenniumi időkben kezdet szokássá válni. Ma a kereszténység egyik legnagyobb ünne-

pe, Jézus a Megváltó születésének napja: a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe. 
 

Szent estén világszerte szokás a 

karácsonyfa állítása 

 Karácsonyfa jelképrendszerét a 

kutatás máig nem tisztázta végér-

vényesen. Hazánkban Brunszvik 

Teréz állított először karácsonyfát 

1824-ben. De hasonló szokás más 

vidékeken is volt, csak nem fenyő-

ágat, hanem termőágat használtak 

erre a célra. 

Nálunk csupán a XIX. század 

második felétől lett népszerű, elő-

ször a jómódú nemesi családoknál, 

majd mind szélesebb körben terjedt 

el. 

A kis gyertyák a karácsonyfa 

ágain az új fény eljövetelét szimbo-

lizálták, és utat mutattak a Három 

Királyoknak a kis Jézus megtalálá-

sához. 

Régebben a fa és textil díszeket, 

és ha volt cukor, akkor a szalon-

cukrot is házilag készítették. Még 

ma is szimbolikus értelme van 

azoknak a díszeknek, amiket fe-

nyőfánk ágaira aggatunk. 

Bizonyára kevesen tudják, hogy 

az angyalhaj, a fémgyöngy- és 

papírlánc a bibliai kígyót idézi a 

bűnbeesés idejéből, a narancs és az 

alma a tudás fájának gyümölcsét, s 

egyben a megígért megváltás ke-

gyelmét. 

A fa csúcsára angyalkát, vagy 

csillagot tettek és piros almát, 

aranyra festett diókat akasztottak 

az ágakra. A karácsonyfára agga-

tott gyümölcs következő évi gaz-

dag termés ígéretét jelentette. 

A díszítés sokat változott az idők 

folyamán. A karácsonyfa ágaira 

gyertya helyett izzósor került (el-

kerülve ezzel az esetleges balese-

teket) és a szaloncukrok, színes, 

bőséges választékából az kerül fel, 

ami csak szem-szájnak ingere. 

 
Szokás egyes helyeken továbbá 

az egyszínű karácsonyfa is, például 

egyik évben, piros, másik évben 

csak aranyszínű díszítéssel. Van, 

aki fényes, van, aki a matt díszeket 

részesíti előnyben. Másoknak a 

szalmával, mézeskalács figurákkal 

díszített fa tetszik. Az aranydíszes 

fenyő soha nem megy ki a divat-

ból, legfeljebb díszei változnak. 

A szalmadíszek újabban igen 

kedvelt díszítőelemek. Csillag, 

harang, szív, toboz angyalka for-

mái jól néznek ki a szalmafüzéres, 

piros szalagos fán. 

Újdonságnak számít a terrakotta-

szín, amelyhez égetett agyagfigu-

rák valók. A legtöbb családban 

szentestén, amikor a karácsonyfát 

körül állják, minden lámpát elolta-

nak, csak a karácsonyfa fényei 

világítanak. 

A téli ünnepi szokások a száza-

dok során sokat változtak, de az 

ajándékozás szokása megmaradt. 

Karácsonyi fények gyúlnak a fe-

nyőfákon, és az öröm az ajándéko-

zásban is megnyilvánul. Sohasem 

az ajándék értéke a fontos, hanem a 

szándék, a figyelmesség, amellyel 

adják. 

Az ajándékozás lényege, hogy 

gondolunk valakire, örömet aka-

runk neki szerezni, készülünk rá. 

Szentestén véget ér karácsony böjt-

je, és az ünnep fénypontja a kará-

csonyi lakoma. 

Az ünnepi asztalnál nem az a lé-

nyeg, milyen értékes étkészletet 

veszünk elő, hanem hogy a hét-

köznapoktól eltérően az ünnep 

jellegének megfelelő ételekkel, 

virággal, gyertyával vidámítsuk az 

asztalt és magunkat. 

A szeretet ünnepén elfelejtjük 

mindazt a sok fáradozást, amit az 

ünnepre való készülődés okozott. 

A fenyőillatú meleg szobában örü-

lünk egymásnak, az ünnepnek, az 

ajándékoknak. 

A nagy rohanásban megállunk 

egy percre, és egymásra figyelünk. 

Jó érzés, ha békében, szeretetben 

együtt a család. 
 

www.magyarvagyok.hu 

 

 

Grincsfa keresztény szemmel 
 

A grincsfa az idei évben kezdte fénykorát élni ha-

zánkban. Számos háztartást díszít ez a mutatós, ám az 

ünnep fényét elhalványító dísz. Az eredtéről, jelenté-

séről bővebben: 

A grincsfa, vagy más néven manófa, mint sok egyéb 

szokás, Amerikából érkezett hozzánk. 

A Grincs egy mesebeli zöld, szőrös lény, aki gyer-

mekkorában egy félresikerült ajándék miatt megutálta 

a karácsonyt, így aztán elhatározta, hogy ellopja a 

karácsonyt. Bár egy kislány felnyitja a szemét, így 

happy and lesz a vége, mégis a történet hozadéka e 

negatív szimbólumokkal teli díszfa lett. 

A grincsfa alakja olyan, mint egy gúzsba kötött fe-

nyő (a bűn megkötöz); a hegye lelóg (nem felfelé - 

Istenre mutat hanem a földre, vagy ránk, vagy egyene-

sen a pokolra); a zsurló pedig - amiből általában ké-

szül -, egy hagyományosan negatív növény, egyes 

mesékben a negatív szereplők neve is Zsurló. 

Az a két fajta, amiből hazánkban kötik, mérgező (té-

li zsurló - súlyosan, óriás zsurló - enyhén mérgező 

növény). Nincs rajta gyertya, vagy világítás sem. 

A grincsfa negatív szimbólumokkal van tele, ez a 

történet hozadéka. 
www.szombathely-lutheran.hu
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Wass Albert: Karácsonyi mese 
 

Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporká-

zó tűzre. A szűzdohány füstje kék felhőbe burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba végiben, s ezüstös sza-

kállán olykor megcsillant a láng. 
 

Mi gyerekek a mennyezetig érő, 

gyertyafényben izzó karácsonyfa 

körül álltunk elfogódottan, és izga-

lomtól elmeredt szemmel, és sóvár 

pillantásokat vetve a karácsonyfa 

alatt fölhalmozott ajándékokra, 

hűségesen énekeltük a Mennyből 

az angyal összes verseit. Ének után 

Apám fölolvasta a betlehemi csil-

lag történetét a Bibliából, elmond-

tuk közösen a karácsonyi imádsá-

got, s azzal nekiestünk a játékok-

nak, akár karámba szorított birka-

nyájnak az éhes farkascsorda. 

Kis idő múltával Nagyapánk 

megszólalt ott a kandalló mellett a 

maga érdes vénember-hangján: 

Aztán tudjátok-e – kérdezte - , 

hogy miképpen keletkezett tulaj-

donképpen a karácsony? 

Akkor született Jézus Krisztus – 

felelte Margit húgom okosan új 

babaháza előtt térdepelve, s Nagy-

apánk bólintott rá. 

Ez igaz – mondta –  mert hogy Ő 

volt az Úristen legnagyobb kará-

csonyi ajándéka az emberi világ 

számára. De maga a karácsony 

már régen megvolt akkor. Ha ide-

ültök mellém a tűzhöz, elmondom, 

hogyan keletkezett. 

Hát az úgy volt – kezdte el, miu-

tán nagyot szippantott a pipájából -

hogy réges-régen, amikor Noé 

apánk unokái megépítették volt a 

Bábel tornyát, s annak ledőlte után 

nem tudták megérteni egymást 

többé, mert az önzés összezavarta 

a nyelvüket, az irigység és az elfo-

gultság egyre jobban és jobban 

kezdett elhatalmasodni ezen a 

földön. 

Aki nem volt olyan ügyes, mint 

a szomszédja, azt ölte az irigység, 

hogy a másiknak szebb háza van. 

Aki rest volt megművelni a földjét, 

az irigyelte azt, akinek szebb búzá-

ja termett, s mikor az irigykedés 

már igen-igen elhatalmasodott az 

embereken, akkor megszületett 

belőle a gonoszság. A rest lopni 

kezdett, a tolvaj gyilkolni, s a ké-

regető rágyújtotta jótevőjére a 

házat. Addig-addig, hogy egy na-

pon aztán az Úristen odafönt az 

égben megsokallotta az emberek 

gonoszságát, s rájok szabadította a 

sötétséget és a hideget. 

 
A nap eltűnt az égről, a vizek be-

fagytak, s a rablógyilkos számára 

nem termett többé semmi az elrab-

lott földön. Nagy fázás, éhezés és 

pusztulás következett ebből az 

egész emberi világra. Mikor pedig 

már közeledett erősen az idő, ami-

kor minden emberi életnek el kel-

lett volna pusztulnia a földön, az 

Úristen odaintette maga mellé 

kedvenc angyalát, a Világosságot, 

és ezt mondta neki: 

„Eridj le, hű szolgám, s nézz kö-

rül a földön, melyet gonoszsága 

miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj 

meg minden embert, asszonyt és 

gyermeket, s akiben még megtalá-

lod egy csöpp kis nyomát a jóság-

nak, annak gyújtsál gyertyát a 

szívében. 

Én pedig majd az utolsó előtti 

napon alánézek a földre, s ha csak 

egy kicsike világosságot is látok 

rajta, megkönyörülök az emberi 

világon, s megváltoztatom az ítéle-

tet, amit kiróttam rája.” 

Ezt mondta az Úristen, s a Vilá-

gosság angyala alászállott a földre, 

hogy teljesítse a parancsot. 

A föld sötét volt és hideg. Mint a 

csillagtalan, zimankós téli éjszaka, 

olyan. Az emberek tapogatózva 

jártak az utcákon, s akinek még 

volt egy darabka száraz, fagyott 

kenyere, az elbújt vele a pincék 

mélyére, hogy ne kelljen megossza 

mással. 

Egy birkabőr bundáért meggyil-

kolta apját a fiú, s akinek még tűz 

égett a kemencéjében, az fegyver-

rel őrizte szobája melegét a meg-

fagyóktól. Az angyal nagyon-

nagyon elszomorodott, hogy hasz-

talan járta az emberi világot, mert 

nem talált benne sehol egy fikarc-

nyi jóságot sem. 

Lassanként kiért a városból, s 

ahogy a dűlőúton haladt fölfele a 

hegyek irányába, egyszerre csak 

összetalálkozott a sötétben egy 

emberrel, aki egy döntött fát von-

szolt magával kínlódva. Kiéhezett, 

sovány ember volt, s csak szakadt 

rongyok borították a testét, de 

mégis húzta, vonszolta magával a 

terhet, bár majdnem összeroskadt a 

gyöngeségtől. „Minek kínlódsz 

ezzel a fával? – kérdezte meg az 

angyal. – Hiszen, ha tüzet gyújta-

nál belőle magadnak itt, ahol állsz, 

megmelegedhetnél mellette.” 

„Jaj, lelkem, nem tehetem én azt 

– felelte az ember. Asszonyom s 

kicsi fiacskám van otthon, akik 

fagynak meg, s olyan gyöngék 

már, hogy idáig nem jöhetnének 

el. Haza kell vigyem nekik ezt a 

fát, ha bele is pusztulok.” 

Az angyal megsajnálta az em-

bert, és segített neki a fával, s mi-

vel az angyaloknak csodálatos 

nagy erejük van, egyszerre csak 

odaértek vele a sárból rakott kuny-

hóhoz, ahol a szegény ember élt. 

 
(folyt. a következő oldalon)
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Az ember tüzet rakott a kemen-

cében, s egyszeriben meleg lett 

tőle a kicsi ház, s míg egy sápadtra 

éhezett asszony s egy didergő kis-

fiú odahúzódtak a tűz melege mel-

lé melegedni, az angyal meggyúj-

tott egy gyertyát az ember szívé-

ben, mert jóságot talált abban. 

„Édesanyám, éhes vagyok . . .” – 

nyöszörögte a gyermek, s az asz-

szony benyúlt rongyai közé, elő-

vett egy darab száraz kenyeret, 

letörte az egyik sarkát, s odanyúj-

totta a gyermeknek. „Miért nem 

eszed meg magad a többit? – kér-

dezte az angyal. – Hiszen magad is 

olyan éhes vagy, hogy maholnap 

meghalsz.” „Az nem baj, ha én 

meghalok – felelte az asszony, 

csak legyen mit egyék a kicsi fi-

am.” S az angyal ott nyomban 

meggyújtotta a második gyertyát 

is, és odahelyezte az asszony szí-

vébe. 

A gyermek leharapott egy kis da-

rabot a kenyér sarkából, aztán 

megszólalt: „Édesanyám, elhozha-

tom két kis játszótársamat a szom-

szédból? Ők is éhesek, s nincs tűz 

a házukban. Megoszthatnám velük 

ezt a kis kenyeret meg a helyet a 

tűznél!” Az angyal pedig meg-

gyújtotta a harmadik gyertyát is, és 

odaadta a kisfiúnak, aki boldogan 

szaladt ki a gyertyával a sötét éj-

szakába, hogy fénye mellett oda-

vezesse kis társait a tűzhöz és a 

kenyérhez. 

S pontosan ekkor érkezett el az 

utolsó előtti nap, és az Úristen 

alátekintett a földre, s a nagy-nagy 

sötétségben meglátott három kis 

pislákoló gyertyalángot. És úgy 

megörvendett annak, hogy az an-

gyal mégis talált jóságot a földön, 

ha nem is többet, csak hármat, 

hogy azon nyomban megszüntette 

a sötétséget, visszaparancsolta a 

napot az égre, s megkegyelmezett 

az emberi világnak. 

S azóta minden esztendőnek a 

vége felé az Úristen emlékeztetni 

akarja az embereket arra, hogy a 

gonoszság útja hova vezet, s ezért 

ősszel a napok rövidülni kezdenek, 

a sötétség minden este korábban 

szakad alá, és minden reggel ké-

sőbben távozik, hideg támad, és 

befagynak a vizek, s a sötétség 

uralma lassan elkezdi megfojtani a 

világot. Mi emberek pedig megije-

dünk, s eszünkbe jut mindaz a sok 

rossz, amit elkövettünk az eszten-

dő alatt, és amikor eljön a legrövi-

debb nap, és a Világosság angyala 

alászáll közénk jóságot keresni, 

egyszerre mind meggyújtjuk a 

karácsonyfák gyertyáit, hogy az 

Úristen ha alátekint, fényt lásson a 

földön, s megbocsássa a bennünk 

lévő jó miatt a bennünk lévő rosz-

szat. 

Ez a karácsony igazi meséje – 

fejezte be Nagyapánk ott a kandal-

ló mellett azon a régi-régi kará-

csonyestén – én pedig azért mon-

dottam el nektek, gyerekek, hogy 

megjegyezzétek jól, és emlékezze-

tek reá. 

Mert ez a mi emberi világunk új-

ra építeni kezdi a Bábel tornyát, 

melyben egyik ember nem értheti 

meg a másikat, jelszavakból, ha-

misságokból, elfogultságokból és 

előítéletekből s jönni fog hamaro-

san az irigység is, a rosszindulat, 

meg a gonoszság, melyek miatt az 

Úristen újra pusztulásra ítéli majd 

az embert. 

Tolvajlás és gyilkosság fog ural-

kodni a földön, s ha a nyomorúság 

és a nagy sötétség rátok szakad 

majd, akarom, hogy emlékezzetek: 

csak a szívetekben égő gyertya 

menthet meg egyedül a pusztulás-

tól. 

 

Történet a Barátságról. 
  

Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen rossz természete volt. Az apja adott neki egy zacskó szöget, hogy 

mindannyiszor, amikor elveszíti a türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön egy szöget az 

udvar végében lévő kerítésbe. 

 

Az első napon összesen 37 szöget ütött a fiú a kerí-

tésbe. 

Az elkövetkezendő hetek során megtanult uralkodni 

magán, és a kerítésbe ütött szögek száma napról napra 

csökkent: felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni 

magán, mint szöget ütni a kerítésbe. 

Végül elérkezett a nap, amikor a fiú egyetlenszöget 

sem ütött be a kerítésfájába. Ekkor megkereste apját 

és elmesélte, hogy már egyetlen szöget sem kellett a 

kerítésbe ütnie. 

Ekkor az apja azt mondta neki, hogy minden nap 

amikor megőrzi nyugalmát húzzon ki egy szöget a 

kerítésből.  

A napok teltek, amikor egy nap a fiú közölte apjá-

val, hogy már egy szög sincs a kerítésben. Az apa 

elkísérte a fiát a kerítéshez és így szólt: Édes fiam, te 

igen becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak 

meg, mennyi lyuk van ezen a kerítésen! Ez már soha-

sem lesz olyan, mint azelőtt! 

Amikor összeveszel valakivel, és amikor 

egy gonosz dolgot mondasz neki, megbántod őt, 

ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a 

kerítésen.  Mindegy hányszor kérsz bocsánatot, a 

sérülés ott marad. 

A szavakkal okozott seb is olyan, mint a fizikai 

seb.  A barátok nagyon ritka ékszerek, megnevettet-

nek, bátorítanak...ők mindig készek meghallgatni 

téged, mindannyiszor amikor neked arra szükséged 

van. Támogatnak, kitárják előtted a szívüket.  

Adj te többet a barátaidnak, mint amennyit 

azok várnak, és ezt tedd jó szívvel! 
Ismeretlen szerző  
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SZILVESZTER TÖRTÉNETE. EREDETE 
Az ünneplés hagyománya 

 

A szilveszter Szent Szilveszter pápa ünnepe; ő a IV. században élt, az ünnep róla kapta a nevét, ugyanis 

Szent Szilveszter pápa az év utolsó napján hunyt el. A szilveszteri mulatozás, féktelen evés-ivás a római 

korban tartott szaturnáliákra vezethető vissza. A gondtalan fogyasztás aztán lassan az egész világon el-

terjedt szilveszteri hagyománnyá vált. A római korban a rabszolgák és uraik is egy asztalhoz ültek ilyen-

kor, s szó sem eshetett politikáról az asztalnál. A honfoglaló magyarok tavasszal vagy ősszel ünnepelték 

az újévet, s ennek az ünnepnek a jelentősége számukra sokkal inkább az évszakváltás volt. Hiszen a no-

mád népeknél ekkor hajtották a legelőre ki- illetve a legelőről be az állatokat. Ezek az ünnepek a pász-

torünnepek formájában máig fennmaradtak. Sokára európaizálódótt ez a nap, mozgó ünnep volt még 

sokáig; volt, amikor vízkereszt környékén tartották. Később, a XVI. századig karácsonykor ünnepelték 

az újévet, amíg 1691-ben XII. Ince pápa ki nem hirdette, hogy az újév január 1-jén kezdődik. A keresz-

tény világban azóta ünneplik e napon az újévet. 
 

Népszokások Szilveszterkor 

Az ünnephez számtalan népi jóslat, időjárási megfi-

gyelés, állattartási szokások, tilalmak kapcsolódnak. 

Protestáns vidékeken sokszor óévtemetést is rendez-

tek. Szokás volt még vidéken a nyájfordítás is, amely 

azt jelentette, hogy a juhokat, állatokat felkeltették, 

hogy forduljanak a másik oldalukra. Ha ez sikerült, 

akkor úgy tartották, hogy termékenyek lesznek a kö-

vetkező évben. Erdélyi hagyomány volt az óév kiha-

rangozása és az újév énekléssel való köszöntése. Ré-

gen az év utolsó napjának álmaiból jósoltak az újévre 

vonatkozólag, ezért nem ártott a mulatozás mellett az 

alvásra is hagyni időt. 

Népszokások Újévkor 

Régen falun a gyerekek és felnőttek is járták a háza-

kat és mindenhol köszöntőket mondtak újévkor. A 

hagyomány szerint minden ember hitt a kimondott szó 

erejében, ezért ilyenkor olyan köszöntőket mondtak, 

amelyek csupa jókívánságok voltak az újévre. Még 

ma is élő hagyomány, hogy az újév első napjának 

cselekedetei ismétlődnek aztán később az egész év-

ben. Sok helyen ma is kényesen ügyelnek arra, hogy 

csak olyasmit végezzenek újévkor, amit egész évben 

is végezni kívánnak. Általánosan ismert és elfogadott 

hiedelem, hogy újév napján tilos kivinni a szemetet, 

mert kivisszük vele a szerencsét is a házból. Asszo-

nyoknak ilyenkor tilos volt a munka, s az állatokat 

sem dolgoztatták újévkor. Ismert népi szokás volt a 

fokhagyma kalendárium. Minden hónap egy fok-

hagyma volt, amelyre sót tettek. Ha a fokhagyma reg-

gelre átnedvesedett, akkor arra a hónapra sok csapa-

dékot vártak. Az újévi első látogató is fontos volt; ha 

férfi volt a vendég, az szerencsét hozott, ha nő, az 

szerencsétlenséget. Legalábbis a babona így tartja. A 

friss vízben való mosdásnak is nagy jelentősége volt. 

Egészséget hozott a mosakodás, és szerencsét is. Aki 

reggel elsőként húzott vizet a kútból, az úgy mondták, 

hogy elvitte az aranyvizet, azaz egész évben az ő olda-

lán fog állni a szerencse. 

Zajkeltés, hangoskodás 

A zajongás, minél nagyobb lárma csapása az ártó 

erők távoltartását szolgálja. Napjainkban ezt a célt 

szolgája a tüzijáték, petárda, s még számos hangos 

pirotechnikai eszköz. Régen azonban őseinknek ilye-

nek még nem álltak rendelkezésére. Ekkoriban a duda, 

karikás ostor, csengő, kolomp voltak a legismertebb 

eszközök a hangoskodásra. 

Ünneplés - ma 

Szilveszter estéjén az emberek búcsút vesznek az 

óévtől, annak minden bújával, bánatával együtt. Új 

reményekkel, tervekkel vág bele mindenki az újévbe. 

Éppen ennek köszönhető, hogy hangoskodással, kia-

bálással, hangos pirotechnikai eszközökkel, tűzijáték-

kal szokás ezt a búcsúzást megtenni. A minél nagyobb 

hangzavar hivatott ugyanis a rosszat, a bánatot, azaz 

az óévet teljesen hátrahagyni, elfelejteni, s utat nyitni 

a szebb, boldogabb újévnek. Régen őseink az ártó 

szellemeket is ezzel akarták távol tartani a háztól. A 

szilveszteri bulizás célja az is, hogy jókedvvel, bol-

dogsággal lépjen át mindenki az újévbe. 

A fogadkozás eredete 

A fogadkozás is arra vezethető vissza, hogy min-

denki új lappal lépjen az újévbe, s minden hibáját 

hátra hagyja. Ilyenkor szabadon le lehet tenni a terhe-

ket, s nyíltan megfogadható, hogy mi az, amit a kö-

vetkező évben jobban kell csinálni, ami az óévben 

nem működött jól. 

A társaság ereje 

Már az ókorban is népes számban gyűltek össze az 

ünnepre az emberek. Az óév búcsúztatása nem is tör-

ténhet magányosan, hiszen a régi sérelmeket, hibákat, 

a bánatot egyedül nem lehet elfelejteniA fogadkozás-

nak is csak úgy van értelme, ha van valaki, akinek 

elmondható. 

Étkezés, ételek, Újév napján 

Még ma is ismert és betartott szabály, hogy újév 

napján tilos baromfit enni, mert az elkaparja a szeren-

csét. Viszont malacot enni kifejezetten ajánlatos, mert 

az a házhoz túrja a szerencsét. A lencsét, babot is azért 

esszük még ma is ezen a napon, mert a gazdagságot 

jelképezik és hozzák a házhoz. Egyes vidékeken rétest 

is sütnek, amit olyan hosszúra nyújtanak, amilyen 

hosszú életet szeretnének. 
www.szilveszter.hu
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Általános tudnivalók és külföldi babonák 
  

„A cápa nem eszik embert, de nem lehet megbízni benne” – írta biológia dolgozatában az egyszeri diák, 

amikor az volt a kérdés, hogy jellemezze a cápa. Nos, legtöbben valahogy mi is így vagyunk a babonák-

kal. Az alábbiakban összegyűjtöttük szilveszterhez és újévhez kapcsolódó babonákat és szokásokat. 
 

Az újévi erős fények és zajok távol tartanak minden-

féle rosszat. 
 

Szilveszter éjjelén pontban éjfélkor az összes ajtót ki 

kell tárni, hogy az óév kimehessen. Ugyanis ha nem 

távozik, az újév nem tud bejönni. 
 

Az újév különös jelentőséggel bír, mert elárulja, mit 

tartogat számunkra az elkövetkezendő 12 hónap. 
 

Amit az újév napján cselekszik az ember, az hatással 

lesz egész évre, így tartózkodjunk például a vitáktól, 

veszekedésektől. Aki korán kel, egész évben friss 

lesz, aki gyengének, betegnek érzi magát, az egész 

évben ilyen lesz. 
 

A jó évkezdésnek velejárói a jó italok és a bőséges 

étkezés. 
 

Aki újév napján édeset eszik, annak egész éve édes 

lesz. 
 

Újévkor disznót kell enni, hogy kitúrja a szerencsét, 

szárnyast semmiképp, mert azok elkaparják. 
 

Étkezésnél részesítsük előnyben a szemes terménye-

ket (lencse, rizs, köles), mert a sok apró mag pénzbő-

séget jelent az elkövetkezendő évben. 
 

Újév napján az üres zsebek, szekrények vagy polcok 

látványa a következő évre szegénységet vetítenek 

előre, ezért a kamrát, zsebeket meg kell tölteni, a 

pénztárcákat tele kell rakni pénzzel, hogy az év során 

ez legyen a jellemző. 
 

Az újévet nem jó tartozással, adóssággal kezdeni, 

ezeket még az újév előtt ki kell egyenlíteni. 
 

Újév napján ne adjunk ki semmit a házból, mert ha 

ezt tesszük, sok kiadásunk lesz egész évben. 
 

A pénzhez jutási esélyeinket növelhetjük, ha szilvesz-

ter éjjelén pénzérmét kötünk madzagra, kilógatjuk az 

ablakon, majd éjfél után a madzag segítségével be-

húzzuk a házba. 
 

Nem szerencsés dolog újév napján hagyni, hogy a tűz 

kialudjon, és ollót használni, mert aki ezt teszi, elvág-

ja a szerencséjét. 
 

Ha emeletes házban lakunk, az éjféli óraütés után 

álljunk fel és menjünk fel az emeletre, mielőtt lemen-

nénk egy alacsonyabb szintre. 
 

Fontos az első újévi látogató.Ha ekkor rosszkedvű 

vendég érkezik, abban az évben sok bánat éri a ház 

népét.  Szerencsés, ha az első látogató férfi. 

Akitől ezen a napon csókot kapunk, az egész évben 

szeretni fog bennünket. 
 

A szilveszteri északi szél hideget, a déli szél enyhe 

telet jelez. 
 

Ha nem tudunk ólmot önteni, szilveszter éjszaka pró-

bálkozhatunk nyers tojással, amit forrásban levő vízbe 

kell önteni. A jövőt a csorgatott tojás sárgája alakjá-

ból tudjuk kihámozni. 
 

Szintén következtethetünk a jövőre, ha szilveszter 

éjjel egy tetszőleges oldalon felcsapjuk a Bibliát, és 

egy pálcika vagy egy tű segítségével vaktában, csu-

kott szemmel rábökünk egy sorra. 

* * * 

Pontban 12 órakor 12 korsó sört kell meginni, hogy 

az új évben szerencsések legyünk. (Svájc) 
 

Amint az újév elkezdődik, minden órát fel kell húzni 

a házban. (Görögország) 
 

Éjfélkor 12 szőlőszemet kell megenni, és újév napján 

új, piros alsó és felsőruhát kell viselni, a megunt, régi 

dolgokat egyszerűen ki kell tenni az ablakon, és a 

pénztárcába lencsét kell tenni. (Olaszország) 
 

Az ünnepi asztalterítő alá pénzt kell tenni. (Szlovákia) 
 

Balszerencsét jelent, ha az új naptárt előre kiakaszt-

juk, vagy írnak előre írunk a jövő évi határidőnaplóba. 

(Anglia) 
 

A szilveszteri álmunk beteljesedik, ha elalvás előtt 

rózsafüzért vagy megszentelt tárgyat teszünk a párna 

alá. (Bajorország) 
 

A bejárat felé szalmaköteget kell feszíteni, hogy tá-

volt tartsuk a rossz szellemeket, és újévkor egy jót 

kell nevetni, hogy jól induljanak a dolgok. (Japán) 
 

Az újévi kívánságokat 12 papírdarabra kell felírni, és 

amikor elkezdi ütni az óra az éjfélt, gyújtsuk meg a 

papírdarabokat. Az teljesül, ami a 11. ütésnél még 

nem égett el. (Fehéroroszország) 
 

Támasszunk lapátokat, gereblyéket és rostákat a ház-

falhoz, hogy védelmet nyerjünk a gonosztól. (Korea) 
 

Ajánlott imádkozni az ősökért, vadászni és halászni. 

De nem ajánlatos boldogságért imádkozni, házasságot 

kötni, kerülendők a ház körüli javítások és építkezés 

elkezdése. Aki újév napján söpör, az kisöpri a házból 

a szerencséjét. (Kína) 

 

www.alon.hu 
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Budapesten felkészültünk a télre, de be kell valljuk, 
hóra nem számítottunk. 

* 
Ha egy nőnek rossz napja van, s tied is az lesz. 

* 
Második házasság: 

az optimizmus győzelme a tapasztalat felett. 
* 

A tegnap történelem. A holnap rejtély. 
A mai nap: ajándék. 

* 
Mondtam az asszonynak, azt akarom, hogy majd 

hamvasszanak el. Most szólt, hogy elintézte keddre. 
* 

A tanítók csak az ajtót nyitják ki, 
belépned neked kell. 

* 
Először megtanítanak járni és beszélni, később azt 

mondják: "Ülj le és maradj csöndben!" 
* 

Milyen felelőtlen emberek vannak … havas főúton 
180-al megy … alig bírtam megelőzni. 

* 
A duda nem működik, figyeld a középső ujjamat! 

* 
- Miért szeretne a MOL-ban dolgozni? 
- Pénzért. 
- Mi olyan embert keresünk, aki azért akar nálunk 
dolgozni, mert örül, ha munkájával hozzájárul a közös 
sikerhez, és szeretne elköteleződni a MOL és annak 
vezetői iránt. 
- Jaaaa….öööö, szóvalén azt hittem, hogy 
munkastársakat keresnek. ahol én dolgozok 
becsülettel, a cég meg fizetést ad ezért. De most akkor 
nem is egy igazi munkahely, hanem valamilyen szekta? 

* 
- Béla bá’! Tudja azt maga, hogy mi az a terrorizmus? 
- Hogyne tudnám, fiam. Ötven éve nős vagyok. 

* 
- Hallottad komán, hogy szeretkezés közben annyi 
kialóriát égetsz el, mint egy 8 kilométeres futással? 
- Jó, jó, de ki a franc fut le 5 perc alatt 8 kilométert? 

* 
Két cimbora beszélget a tóparton: 
- Egy hónapja ultimátumot kaptam otthon. Azt mondta 
az asszony, hogy választanom kell, vagy ő, vagy a 
horgászat. 
- És? 
- Hiányzik a főztje… 

* 
- Figyu, te miért választottad a pedagógus hivatást? 
- Ennek három oka volt, június, július, augusztus. 

* 
Két öreg beszélget: 
- Azt mondta az orvos, hogy reumám, asztmám, magas 
cukrom, és még ennél is magasabb vérnyomásom van. 
- Elég, elég! Inkább azt mondd meg, mi az, amid nincs! 
- Fogam… 

* 

- Halló! Sarki Pizza? 
- Nem Uram, ez Google Pizza! 
- Óh, bocsánat, akkor rossz számot hívtam... 
- Nem Uram, jó számot hívott! Csak a Google megvá-
sárolta az üzletet. 
- Oké. Akkor szeretnék rendelni... 
- Rendben Uram. A szokásosat? 
- Hogyhogy a szokásosat? Ön ismer engem? 
- Az adatbázisunk szerint a legutóbbi 12 alkalommal Ön 
vastag tésztájú pizzát rendelt sajttal, kolbásszal és sza-
lonnával. 
- Igen, pontosan. Most is azt szeretnék... 
- Uram, javasolhatnék most valami mást? Egy finom 
salátatálat? Jégsalátát sárgarépával, ruccolával és 
paradicsommal? 
- Micsoda? Utálom a zöldségeket! 
- Elnézést Uram, de hadd hívjam fel a figyelmét, hogy 
túl magas a koleszterin szintje! 
- Micsoda? Ezt meg honnan veszi? 
- A telefonszáma alapján be tudtuk azonosítani, és így 
hozzá tudunk férni az Ön orvosi laboratóriumi eredmé-
nyeihez az   utóbbi 7 évből. 
- Oké, de akkor sem akarom a zöldségeket. Egyébként 
pedig ne féltsenek, mert szedek gyógyszert a koleszte-
rin szintemre! 
- Bocsánat Uram, de nem rendszeresen szedi azt a 
gyógyszert! A kereskedelmi adatbázisunk szerint az 
utóbbi 4 hónapban mindössze egyszer vásárolt egy 30 
tablettás csomagot az Ön utcája végén található gyógy-
szertárban. 
- Ugyan már, ez semmit sem bizonyít... Egy másik 
gyógyszertárból vásároltam a többit. 
- Ne haragudjon Uram, de ez sem lehet, hiszen nem 
látjuk ezt a kiadást az Ön bankkártya adatbázisán. 
- Készpénzzel vásároltam, nem bankkártyával. 
- No de a banki elszámolásán sem látszik, hogy ennyi 
készpénzt felvett volna! 
- Vannak más készpénzes forrásaim is! 
- Na de Uram! Az adóbevallásában ez nem szerepel. 
Reméljük, hogy nem tagadott le valami bevételi forrást 
az Adóhatóság elől!? 
- HAGYJON ENGEM BÉKÉN, MENJEN A FENÉBE! 
- Sajnálom Uram, de remélem megérti, hogy ezeket az 
információkat mi kizárólag az Ön érdekében gyűjtjük és 
használjuk! 
- ELÉG! Elegem van a Google-ból, facebook-ból, 
twitter-ből, whatsapp-ból és a többiből. Ki akarok száll-
ni! Elmegyek egy lakatlan szigetre, ahol nincs Internet, 
kábel TV, és senki aki folyamatosan figyelne és kém-
kedne utánam! 
- Megértem Uram! De fel kell hívjam a figyelmét, hogy 
ehhez előbb meg kell újítania az útlevelét, mivel az 6 
héttel ezelőtt lejárt... 

* 
A férj hazamegy a vadászatból és a felesége kérdi, 
hogy van-e valami? Mire a férj: 
- Képzeld, elejtettem egy nyulat. 
- Na és? Hol van? - kérdi a feleség. 
- Mondom, hogy elejtettem! 

mailto:olajipariszakszervezet@mol.hu


 

 

 
Drótpostacímünk: olajipariszakszervezet@mol.hu

 

Az Olajipari  Szakszervezet  időszakos kiadványában  a  hirdetések  ingyenesek 
 

A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkba ellenőrizni,

ezért a bennük megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk! 
 

 

Az Olajipari Szakszervezet 

időszakos kiadványa 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 
 

Kiadásért felel: Olajipari Szakszervezet  

Levelezési cím: Olajipari Szakszervezet 

Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1. 

E-mail:  olajipariszakszervezet@mol.hu 

Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu  

Telefonszám: +36-20-425-7869 
 

 

Ajándékot vásárolna? 
Nem tudja, hol teheti ezt meg? 

 
Alacsony árakkal és gazdag választékkal itt van egy karnyújtásnyira! 

 
NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN! 

Százhalombattán a Tóth László utca 16 szám alatt 
 

A TUTI SOUVENIR AJÁNDÉKBOLTBAN 
 

A városi sportuszoda parkolójánál. 
 

Nyitva tartás: H-P 1000 – 1200 illetve 1300 – 1700 között. 
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