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Aranyosi Ervin: Karácsonyi kívánságom 
 

Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények, 
együtt kell dobbanni az emberek szívének. 

Szóljon idén arról minden mese, ének: 
- varázslata van a szív szeretetének. 

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot, 
minden ember legyen örömmel megáldott, 

mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel, 
tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel. 

Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot, 
amilyet az ember eddig még nem látott. 

Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel, 
legyen a világon boldog minden ember! 

  

http://www.ng.hu/Civilizacio/2015/12/24/


DECEMBERI JELES NAPOK, ÜNNEPEK 

 
(Forrás: http://www.korkep.sk/cikkek/kultura/2015/11/29/adventi-szokasok-hagyomanyok/) 

ADVENT 

A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, így minden évben általában már 

novembertől elkezdődik a nagy várakozás, készülődés az év legnagyobb, legmeghittebb 

ünnepére. Az advent szó jelentése a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami 

annyit tesz: „az Úr eljövetele”. Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző 4. 

vasárnaptól karácsonyig számított időszak. Vallási szempontból az advent a hívő ember lelki 

felkészülése Jézus eljövetelére.  

 

Adventi koszorú 

A gyertyák színe katolikus körökben egy kivételével 

lila: a bűnbánat és a megtérés jelképe. A meggyújtás 

sorrendjében a harmadik gyertya rózsaszín, ami a 

küszöbön álló ünnep fölött érzett örömöt, valamint 

Mária anyai örömeit szimbolizálja. Az adventi 

koszorún meggyújtott gyertyák közül mindegyik egy 

fogalmat szimbolizál: hit, remény, szeretet, öröm. 

 
(Forrás: http://matrac.hu/2012-12-01/advent-keszulodes-karacsonyra-i-resz.html) 

 

(Forrás: http://albar.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=338873; 

http://www.mclib.hu/egyeb/2012/12/honapsorolo-december-karacsony-hava-nyilas-csillagkep/) 

DECEMBER 6. MIKLÓS NAPJA 
Szent Miklós Pataraban született a III. században (270 és 

286 körül) és Myrában halt meg, 343. december 6-án. 

Életéből több legenda is ismert. Ezekből alakult ki a Mikulás 

legendája is. A kolostor szomszédságában él egy 

elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy 

betevő falatra is alig jutott. Három férjhez menés előtt álló 

lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát 

rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a 

másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá 

Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a 

templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenőbe, és 

bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben 

még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az 

ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben 

ezen a napon nagyon hideg volt, és zárva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban 

épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen 

ekkor tette harisnyáját a kandalló szerű tűzhelybe száradni, és az pont bele esett. Az ismeretlen 

jótevőről kezdték azt hinni, a hóborította Taurus hegyről, mivel mindig ilyenkor télen történtek 

ezek a csodák, hogy maga a Tél-Apó jön el ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis 

kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott 

aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós 

püspöknek egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a 

titokzatos segítő! De kiderült ez abból is, hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő 

beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. 

 

http://www.erdcenter.hu/pub/ec/cikkek/docview.99_0_0.jpg


(Forrás: http://www.mclib.hu/egyeb/2012/12/honapsorolo-december-karacsony-hava-nyilas-csillagkep/) 

DECEMBER 13. LUCA NAPJA 
A Luca a latin eredetű, Lúcia (Lux=fény) magyaros alakja. Jelentése: 

virradatkor született, sugárzóan fényes, fényhozó. Kevés olyan jeles nap 

van a kalendáriumban, amelyhez több népi hiedelem kapcsolódna, mint a 

Luca naphoz. Ezen a napon kezdték el készíteni a Luca székét. A 

hagyomány szerint kilenc féle fából kellett készíteni: kökény, boróka, 

körte, som, jávor, akác, jegenyefenyő, cser és rózsafából, és 13 darabból 

kellett állnia. A formája is különleges: egy szabályos ötszög köré írt, öt 

egyenlő szárú háromszögből kialakuló csillagot kellett ábrázolnia. Szögek 

helyett is csak fából faragott ékek tarthatták az elemeket. Mindennap csak 

egy kicsit kellett faragni rajta, hogy éppen karácsony napjára készüljön el. Ha a szék tulajdonosa 

magával vitte az éjféli misére, arra felállva meglátta, hogy ki a boszorkány a templomban, mert 

az ilyenkor szarvat viselt. Viszont a boszorkányok is meglátták a Luca-szék tulajdonosát, és 

persze el akarták veszejteni. Ezért hazafelé menve mákot kellett szétszórni a szék gazdájának 

az úton, hogy a boszorkányokat ezzel a mákszemek felszedegetésére kényszerítsék. Addig 

hazaért a széktulajdonos, és el tudta égetni a széket. 

 
(Forrás: http://www.unnep.mentha.hu/karacsony.htm) 

DECEMBER 24. SZENTESTE, DECEMBER 25-26. KARÁCSONY 

Karácsony a kereszténység jelentős ünnepe, Jézus születésnapja. Napjainkra családi 

vonatkozása felerősödött, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett. 

A naptárreformig a Római Birodalomban az új év kezdete is ekkorra esett. A mai 

értelemben vett, keresztény karácsonyról a IV. század óta emlékezünk meg, eredetileg 

december 25-e Jézus születésnapja, az előző este karácsony vigíliája, más szóval karácsony 

böjtje vagy szenteste, 26-a pedig az ünnep második napja. 

December 24., karácsony vigíliája: hagyományosan 

ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát és ezen az estén 

ajándékozzák meg egymást a családtagok Magyarországon. 

Az ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek 

szerint a Napkeleti Bölcsek történetére vezethető vissza, 

akik a csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak 

Betlehemben.  

Bár napjainkra az ajándékozás rendkívül fontos momentuma lett az ünnepnek, mégis a 

karácsonyéj misztikuma, csodája nem múlt el. Míg advent a reményteli várakozás ideje, a 

Szenteste maga a megvalósult és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének napja. 

A karácsonyfa előzménye a pogány hagyományokban a termőág, zöldág házba vitele, 

illetve a ház és a ház környékének örökzöld ágakkal díszítése. Magyarországon a zöldág 

általában rozmaring ágacska, nyárfa vagy kökénybokor ága volt. A gerendára függesztették fel, 

aranyozott dióval, piros almával, mézesbábbal, szalmafigurákkal díszítették. A diónak rontást 

űző erőt tulajdonítottak, a gyümölcs a bőség, egészség jelképe, a szalma pedig a betlehemi 

jászolra emlékeztet. A karácsonyi ág később fejlődött kis fácskává, amit szintén a házba vittek, 

és különféle módon díszítettek. Feljegyzések szerint az első hagyományosnak mondható 

karácsonyfát freiburgi pékinasok állították a város kórházában a XV. században. Átvitt 

jelentése a hagyományosan pirossal ékesített fenyőnek az életfa, a természet évről-évre 

megújulása, körforgása. A fán látható girland a paradicsomi rosszra csábító kígyót jelképezi, az 

alma a tudás fájáról szakasztott gyümölcsre emlékeztet (ennek mintájára alakultak ki később a 

piros, arannyal díszített üveggömbök), a gyertyák pedig a fény, a nap, keresztény felfogás 

szerint Jézus szimbólumai. 

http://www.lazapipa.hu/files/u2/luca_szeke.jpeg


 

 

 

 

 

 

Mézeskalács 
 

Napjainkban a mézeskalács-figurák is 

szorosan kapcsolódnak az ünnephez. Aki 

szereti, az alábbi recept szerint könnyen 

elkészítheti a rögtön ehető, puha verziót.  (Ha 

a fára szeretnénk díszeket készíteni, akkor 

hosszabb ideig kell sütni!)  

Jó étvágyat hozzá!

 

Hozzávalók:  

 

 1 kg finomliszt 

 30 dkg porcukor 

 3 teáskanál szódabikarbóna 

 30 dkg margarin 

 250 ml méz 

 3 db tojás 

 ízlés szerint mézeskalács 

fűszerkeverék vagy fahéj, 

szegfűszeg 

 

1. Először a száraz hozzávalókat keverjük alaposan össze, 

majd jöhet a tojás, a méz és a picit megolvasztott 

margarin. Addig gyúrjuk, míg egynemű, illatos, 

rugalmas tésztát nem kapunk. 

2. Jól belisztezett deszkán kinyújtjuk 0,5-0,8 cm-es 

vastagságúra a tésztát. Kiszaggatjuk, sütőpapírral 

bélelt sütőlemezre tesszük, de ne szorosan, mert sülés 

közben összenőnek. Előmelegített sütőben (sütési 

hőfok: 180°C) megsütjük. Nagyon fontos, hogy 10 

percen túl ne süssük. Lehet, úgy tűnik, hogy még picit 

nyers a teteje, de ha kivettük, pár perc után 

megszilárdul. Tetejét díszíthetjük cukormázzal.

 
(Forrás:http://www.mclib.hu/egyeb/2012/12/honapsorolo-december-karacsony-hava-nyilas-csillagkep/) 

DECEMBER 31. SZILVESZTER NAPJA 
Az esztendő utolsó napja. I. Szent Szilveszter pápáról kapta elnevezését, aki 335. 

december 31-én hunyt el. 

A babonák szinte legtöbbje Szilveszter, és újesztendő napjához kapcsolódik. Ilyenkor 

fogadalmat teszünk (melyet nem tartunk meg ). Általános hiedelem, hogy amilyen az 

esztendő első napja, olyan lesz az egész év. Szilveszter éjszakájának álmai előre vetítik a jövőt. 

Fontos szerepet kapnak a szilveszteri 

babonaságokban az ételek. Hagyományos 

szerencsét hozó étel a malacpecsenye. Tilos 

a szárnyas étel, mert a szárnyasok 

elkaparják a szerencsét. Tilos a halétel is, 

mert a hal meg elúszik a pénzzel. Újévkor 

lencsét vagy babot kellett fogyasztani, hogy 

gazdagok legyünk. 

Mosni, takarítani tilos, mert akkor kiöntjük, ill. 

kisöpörjük a szerencsét, sőt újesztendő napján semmit nem szabad kivinni a házból, mert akkor 

a szerencsét is kivisszük. Sokan készítenek ilyenkor szerencsetortát vagy pogácsát, melybe egy 

pénzérmét sütnek. Aki megtalálja a pénzt, azt nagy szerencse éri az új esztendőben. Régen 

szokásban volt fokhagyma kalendáriumot készíteni. 12 szelet fokhagymát egy tányérra raktak, 

és amelyik hagymacikk reggelre nedves lett, az azt jelképező hónap igen csapadékosnak 

várható. 

A hiedelem szerint az óévtől mindig hangosan kell elköszönni, hogy elijesszük a rontó 

szellemeket az új esztendőtől! 

 
 

  

http://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/szodabikarbona
http://www.nosalty.hu/alapanyag/margarin
http://www.nosalty.hu/alapanyag/mez
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
http://www.nosalty.hu/alapanyag/mezeskalacs-fuszerkeverek
http://www.nosalty.hu/alapanyag/mezeskalacs-fuszerkeverek


 

 

 

 

 

 


