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Karácsonyi gondolatok
Kedves MÉSE Barátaim!

Karácsony előtt, a Szeretet Ünnepére 
tekintettel „jutott eszembe számtalan szebb-
nél-szebb gondolat”, mégis egy vers foglalkoz-
tatott újra és újra, amely a szeretetről szól. Így 
hangzik:

Túrmezei Erzsébet: 
A harmadik

Valamit kérnek 
tőled.
Megtenni nem 
kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt 
kívánja: Nézd,
tedd meg, ha 
teheted!
Mindig arra a har-
madikra hallgass,
mert az a szeretet.

Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért mégegyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! – nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.

Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg.

Tán összetörte a szíved.
Az ész is azt súgja: Minek,
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet!

Ó, ha a harmadik 
egyszer első lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél
hamar. Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
S míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet.

Közhely, de a jogainkat sok esetben 
nagyon is tudjuk, hangoztatjuk. A köteles-
ségeinket is tudjuk, de azokat már kevésbé 

Szilveszteri SMS-ek:         Szilveszter éjjelén válasz egy csillagot, ha bármi bánt, neki     elmondhatod! Meggyógyítja szívedet, lelkedet, kívánom tegye szebbé 2008-os évedet!
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Decemberben lazítsunk egy kicsit

Egész évben lelkiismeretesen beszámolt a 
Hírpong az egyesület eseményeiről, sok 
bajnokságról, és általában mindenről, ami a 
Holdsugarat érintheti. Most, decemberben 
lazítsunk egy kicsit. A legfrissebb híreket 
persze közöljük, de a szokásosnál több 
kellemes – karácsonyi és szilveszteri – olvas-
nivalót szerkesztettünk az évzáró Hírpongba. 
Például egy csokrot a napjaink folklórjából, 
a szilveszteri SMS-ekből. Nagyon kellemes 
készülődést, jó olvasást kívánunk.

A szerkesztők:  
Török Mónika, Veress Ágnes és Harsányi László

szoktuk hangsúlyozni… Azt a „harmadikat” 
pedig, a szeretetet, amely túl van jogon és 
kötelességen, bizony legtöbbször elfelejtjük. 
Megmagyarázzuk magunknak és másoknak, 
hogy mikor miért nem kell és nem lehet a 
szeretet útmutatását követnünk. Nem gon-
dolunk bele, hogy mi lenne velünk, ha mindig 
mindenki csak jogszerűen és kötelességtudó-
an viszonyult volna hozzánk. (Bár erre egye-
seknek az a válasza, hogy bőséggel megelé-
gednének azzal, ha minden jog és kötelesség 
alapján történne az életükben…)

Mégis, értsük helyénvalóan: ha az a har-
madik, a szeretet, kimarad az életünkből, 
olyan, mintha kimaradna az ételünkből a só, 
amely megízesíti az ételt. 

A MÉSE is arról a „harmadikról” szól, az 
önzetlen, baráti, segítő szeretetről. Becsüljük 
meg ezt a szeretetet! 

Milyen csodálatos, hogy Istennél az a 
„harmadik”, a szeretet, az első: hiszen Ő 
maga a Szeretet. „Isten úgy szerette a világot, 
hogy egyszülött Fiát, Jézust, adta, hogy aki 
hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” (Biblia, János evangéliuma 3. rész 16. 
vers) Isten nem azt nézi, hogy megérdemel-
jük-e a szeretetét, nem kötelességből törődik 
velünk.     Ő szeret 
minket, és arra kér, 
hogy adjunk helyet 
életünkben az Ő 
szeretetének. 

A MÉSE is arról 
a „harmadikról” 
szól, az önzetlen, 
baráti, segítő 
szeretetről. Be-
csüljük meg ezt a 
szeretetet! 

A szeretet az 
élet értelme és 
célja. Fogadjuk el 
Istentől Krisztus 

által a szeretet ajándékát, és adjuk tovább mi 
is ezt az egyedül boldog és boldogító valósá-
got a családunkban, a baráti körünkben, az 
iskolánkban, a munkahelyünkön, az emberi 
kapcsolatainkban! 

Szeretetteljes Karácsonyt, áldott Újeszten-
dőt kívánok Mindenkinek! 

Jenei Zoltán  
református lelkész, MÉSE régióvezető

Szilveszteri SMS-ek:         Szilveszter éjjelén válasz egy csillagot, ha bármi bánt, neki     elmondhatod! Meggyógyítja szívedet, lelkedet, kívánom tegye szebbé 2008-os évedet!
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Minden folytatódik?

Szilveszteri SMS-ek: Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon rátok a szerencse! Bort, búzát,  piros farkú malackát, szekerednek kereket, poharadnak feneket, úgy igyon a gazda belőle eleget.

Lassan az egyik legnagyobb értékké válik 
Magyarországon a megbízható állandóság, 
és a Holdsugár most már ilyen. Ez a fantasz-
tikus eredmény elsősorban az elkötelezett 
vezetőknek köszönhető (Nektek), azoknak, 
akik helyben megoldják a segítők, tornate-
rem, fűtés, vacsora kérdéskörét, no és persze 
a rendszeresen felmerülő sport- és nevelési 
problémákat. Természetesen az anyagi hát-
teret biztosító Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium és a helyi támogató 
vállalkozók hozzájárulása a mindennapokat 
megédesítő apró örömökhöz majdnem ugyan-
ilyen fontos, hiszen vacsora és ajándékok 
nélkül vonzerőnk erősen csökkenne.

Persze azért minden év más egy kicsit. 
Idén például több bajnokságot szerveztünk 
az átlagosnál, az őszi hónapokban minden 
hétvégére esett egy-egy, de előfordult egy 
hétvégén kettő is. Egy kicsit már talán túl 
sok is volt a jóból. Voltak olyan regionális 
bajnokságok, melyek önmaguktól országossá 
szerveződtek, és voltak olyan országosnak 
meghirdetett versenyek, ahová bántóan 
kevesen mentek el. A következő konferencián 
érdemes lenne rendet tenni ebben a kérdés-
ben, kimondani, hogy melyik az a két-három 
országos bajnokság, ahol mindenkinek illik 
megjelenni, és melyek a fakultatív regionális 
rendezvények.

Ma már világosan látszik, hogy minden 
klubnak életciklusa van. Erről is érdemes 
szót ejteni majd, hogy ha leszálló ágba kerül 
egy-egy szervezet – mert pl. az évek során 
elfáradt a vezető, vagy a családi helyzete 
változott meg –, hogyan lehet sérülés nélkül 
átadni a stafétabotot. 2007 ebből a szem-
pontból valószínűleg Szabadka éve volt, ott 

szinte gombamód szaporodnak a közösségek, 
de az idén alakult leányfalui klubot is érde-
mes megemlíteni, ahol szintén pezsgő élet és 
nagyon komoly, tudatos drogprevenció folyik.

A MÉSE anyagi háttere 2007-ben ha nem 
is bőséges, de kiegyensúlyozott volt. Az 
országos visszaéléseknek köszönhetően átes-
tünk egy KEHI (Kormányzati Hivatal) és egy 
MÁK (Magyar Államkincstár) ellenőrzésen, 
mindent rendben találtak. Így aztán joggal 
reménykedhetünk abban, hogy 2008-ban 
minden eredményünket megőrizhetjük. Való-
színűleg ismét lesz belső pályázat, szeretnénk 
konferenciát szervezni és meg fog jelenni a 
Hírpong. 

Nagyon szép, békés Karácsonyt és Boldog 
Új Évet kívánunk mindenkinek:

Jakab Péter és a Hírpong szerkesztői
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Felnőttek a feladathoz a  
kortárs segítők
A Debreceni MÉSE Klub október havi 

versenyét 5-én, pénteken rendeztük meg. 
A résztvevő fiatalok száma 30 körül volt. 
Jenei Zoltán klubvezető mellett 4 felnőtt és 
6 kortárs segítő tevékenykedett. Egy nyá-
ron is sokat érlelődtek a korábban nehezen 
kezelhető fiatalok. A kortárs segítők immár 
valóban segítségnek bizonyulnak, önállóan, 
gyakorlottan, becsületesen vezetik az egyes 
versenyeket. 

Találkozó a bajnokkal
Régi vágya valósult meg a Debreceni MÉSE 

Klub fiataljainak 2007. november 18-án: 
körünkbe látogatott Németh Károly sokszo-
ros asztalitenisz bajnok a családjával. Mesélt 
a sportpályafutásáról, figyelmeztette a fia-
talokat, hogy nem elég a 
tehetség, hanem legalább 
olyan fontos a szorgalom, 
a kitartás, mert csak így 
lehet komoly eredménye-
ket elérni. A találkozó 
gondolati nyitánya után 
a fiataloknak lehetősége 
nyílt egy-egy menetet 
játszani a bajnokkal.

Csonkapapi 
MÉSE Verseny

2007. november 10-én 
rendeztük Debrecenben 
a tiszántúli kistérségi 

Debreceni hírek
MÉSE versenyt. Szomorúságunkra a hatá-
ron túli barátaink nem tudtak eljönni erre a 
találkozóra. A leghátrányosabb helyzetben a 
kárpátaljai barátaink vannak, akik nem EU-s 
ország állampolgáraiként nehezen jutnak át 
a határon, s nagy probléma számukra maga 
az útlevél kiváltása is… Erre tekintettel meg-
ígértük nekik, hogy számukra külön versenyt 
rendezünk helyben, amely ígéretet december 
1-én sikerült valóra váltani. Közel 100-an 
fordultak meg a rendezvényen. Változatlanul 
az asztalitenisz volt a sláger versenyszám - 
fantasztikus, hogy milyen ügyesen játszanak 
Pacuk Sándor tanár úr tanítványai! Újra 
nagy öröm és túláradó élmény volt az együtt 
töltött nap. Ugyanakkor szívszorító látni a 
hiányosságokat, amelyek az oktatási intéz-
mény felszerelésében mutatkoznak, és meg-
szégyenítő az a helytállás, amelyet a nehéz 
helyzetben felnőtt és gyermek bizonyít. 

Szilveszteri SMS-ek: Mint lyukas zsákból a lencse, úgy hulljon rátok a szerencse! Bort, búzát,  piros farkú malackát, szekerednek kereket, poharadnak feneket, úgy igyon a gazda belőle eleget.
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Az Emődi Kupa mindig 
rossz időjárási körülmények 
között zajlik, és mindig vidám, 
jó hangulat alakul.ki. Persze 
Szentendréről indultunk. 
Jakab Péter  a kisbuszban 
ismeretlen mennyiségű gye-
reket tud eldugni, én a kis 
Yarissal - utánfutóként – Szán-
tó Barnusékkal – követtem. 
Vitovszki Laci a maga  hóri-
horgas termetével szokásosan 
„ hajtogatva” fér el, de meg-
szokta. Igazi sportemberek, 
és szemtelenül fiatalok. Péter 
vezet, nemcsak minket, hanem 
a MÉSÉT is. Mintha magamat 
látnám annak idején: szervez, 
telefonál, és a gyerekek imádják. Péter, Péter 
bácsi, mi lesz, hol induljak, csocsóba vagy 
pingpongba? 

Persze mint mindig, most is épségben 
megérkezünk. Elhelyezkedés, baráti ölelések, 

aztán gyorsan megnyitó. Szax Zoli, Holtai 
Gabi, a helyi önkormányzat képviselő, Péter, 
meg én is mondunk valamit. Aztán a verseny 

előtti izgalom, 
finom szend-
vicsek, üdítők, 
beszélgetések, a 
szokásos zűrzavar, 
nyüzsgés. Baromi 
jó hangulat.. Meg-
jönnek a határon 
túlról a fülekiek, 
Ibolya húga – a 
nélkülözhetetlen 
mikrofonjával –, 
és persze Litkei 
Józsi az újpesti 
gyerekekkel. Józsi 

Rossz időjárás és derűs 
hangulat a X. Emődi Kupán

Szilveszteri SMS-ek:     Örömöd sok legyen, bántod semmi, segítsen a sors boldognak      lenni. Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek, kívánok Neked szép Boldog Új Évet!
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mindenütt ott van, és 
igazi sportemberként se-
gít – ha kell – a bajnokság 
lebonyolításában. A drága 
„Vargavikizagyvaróna” 
nyugalommal írja a neve-
zéseket. Nagyon megha-
tódom, hogy a hívó szóra 
megjelennek a már „öreg” 
salgótarjáni fiatalok. 
Mind ott voltak Ibolya 
temetésén, sokat és jól 
pingpongoztak. 

Szóval elindul a ver-
seny. Jakab Péter, Szax 
Zoli, Holtai Gabi komoly 
tárgyalásokat folytatnak, 

és látom, hogy bejött, bejött, be-
jött! Bejött amit nagyon akartam. 
Elfogadják, kedvelik utódomat, 
Pétert. Aztán Szax Zoli büszkén 
megmutatja az újraéledt Pick klu-
bot. Eredményhirdetés, díjátadás, 
ünneplés, aztán hajnalban haza. 
Vénember létemre nem érzek 
fáradtságot. 

Köszönöm nektek.

Doki

Ezt a kupát Emődi Ibo-
lya, a salgótarjáni klub 
alapítójának emléké-
re szervezzük. A sors 
gonosz fintora, hogy az 
életvidám, állandóan 
intézkedő és valami kü-
lönös szociális érzékkel 
megáldott Ibolya autó-
balesetben meghalt.

Szilveszteri SMS-ek:     Örömöd sok legyen, bántod semmi, segítsen a sors boldognak      lenni. Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek, kívánok Neked szép Boldog Új Évet!



8

Minden ember más és megismételhe-
tetlen, és ugyanez vonatkozik a Holdsugár 
bajnokságaira is. Mások ugyan, de azért sok 
a hasonlóság köztük, ezért most a szentend-
rei évadzáró versenyről rendhagyó, képes 
beszámolót közlünk. Annyit azért érdemes 
tudni – már csak azért is, hogy képek érthe-
tők legyenek –, hogy kilenc klub vett részt a 
bajnokságon, így, ami regionálisnak indult, 
szinte nemzetközivé vált. Eljöttek ugyanis 
a fülekiek (Szlovákia), és a Pest megyei klu-
bokon – Szentendre, Csömör, Újpest, Leány-
falu, Törökbálint, Göd, Csepel – jelen voltak 
abasári és salgótarjáni versenyzők is. 

Legbüszkébbek arra voltak a szervezők, 
hogy Nagy Tímea, Európa- és kétszeres olim-

Az évadzáró ismét  
Szentendrén volt

piai bajnok párbajtőrvívó is meglátogatott 
minket, sőt, egy kicsit pingpongozott is. 

A megnyitót Horváth Győző, a terület 
egyik önkormányzati képviselője tartotta, de 
a másik képviselő, Fülöp Zsolt is ott volt. Gu-
lyás József, az SZDSZ Országos Tanácsának 
elnöke már vagy tíz éve állandó látogatónk, 
most is eljött, és ott volt Torbánné Ballagó 
Zsuzsanna, a gyönyörű aulát rendelkezé-
sünkre bocsátó Barcsay Iskola igazgatónője, 
valamint Tegzes Dániel, a szentendrei sport-
élet egyik motorja is. No és a főszereplők: 
50-60 gyerek. 

És hogy mi történt 2007 december 14-én 
péntek este Szentendrén, az derüljön ki a 
képekből.

Szilveszteri SMS-ek:   Havas, téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a     májat. Sült malacka vándorol, surran a bendőbe, kívánok sok minden jót az új esztendőbe!
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Szilveszteri SMS-ek:   Havas, téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a     májat. Sült malacka vándorol, surran a bendőbe, kívánok sok minden jót az új esztendőbe!
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Mézeskalács
Amikor abba a lepénybe, melyet 

az ókorban kenyérnek neveztek, 
mézet is kevertek, az édes kaláccsá 
változott. Az i. e. 180-170 körül 
rendezett bacchanáliákon, amelyek 
valamiféle titkos szexpartik voltak, 
nem hiányzott a libuim, ahogyan 
a mézből és lisztből készített, iz-
gatóan fűszerezett süteményeket 
nevezték volt. 

Az első mézeskalács feltehetően 
mézből, lisztből, vízből kevert kása 
volt, amelyet forró kövön szárítot-
tak. A Biblia szerint Melkisédek 
zsidó pap kiváló mézes süteményt 
tudott készíteni. A görögök az 
egyiptomiaktól, sok egyéb mellett, 
a sütőformákat is átvették. Feljegyezték, hogy Püthagorász nem élő állatot, hanem 

állatformájú mézeskalácsot áldozott az iste-
neknek. A hagyomány szerint a Pallas Athéné 
templomát őrző sárkánykígyót is mézeska-
láccsal táplálták, s ha érintetlenül hagyta, azt 
a szerencsétlenség jelének tartották. A görög 
hajósok is ezt cselekedték, hogy a széljárás 
istenének kegyeit elnyerjék.

A rómaiak süteménykedvelését az is 
bizonyítja, hogy a Róma kikötőjében i. sz. 
200 körüli időkből mintegy 400 különféle 
süteményformát tártak fel az ásatások során. 
A római kori Pannónia fővárosában, Aquin-
cumban vagyis Óbudán művészien kidolgo-
zott szürke és piros negatív cserépformákat 
találtak, melyek segítségével egykor mézeska-
lácsot sütöttek. 

A skandinávok és a germánok vaddisznó 
alakú Honigbrod-ot sütöttek a téli nap-
forduló ünnepére, később kerek mézeska-
lácsot készítettek Odin napistennek, akit 
némelykor lovon ábrázoltak. Feltételezhető, 

Szilveszteri SMS-ek:   Virradjon rád szép nap,köszöntsön rád jó év, kedves hajlékodba  költözzön a jólét. A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke, ezt kívánom neked az új évre.



11

hogy innen ered a mézeskalácshuszár is. 
A bajor Tagernsee melletti kolostorban 
Pheferzeltumnak nevezett fűszeres mézeska-
lácsot készítettek évezredünk elején. A 15-18. 
században élte virágkorát a német mézeska-
lács, és egész Európában elterjedt. 

 Az angolok nagypénteken kereszt formájú 
zsemlét sütöttek. A gingerbread pedig olyan 
gyömbéres kenyerük, amely valamely szent 
alakjára formálva, vallásos ünnepek vásári 
portékája volt. Az egyház nemcsak támogat-
ta, hanem volt, amikor és ahol tiltotta is az 
erősen fűszerezett, éppen ezért izgató mézes-
kalácsok forgalmazását.

A magyarországi mézeskalácsosság kez-
deteiről tudnunk kell, hogy az Árpád-házi 
királyok idején a saját méhészettel rendel-
kező kolostorokban majd a kolostorok, majd 
a kolostorok körül kialakult településeken 
készítettek viaszfigurákat, mézes italokat és 
mézes süteményeket, Mátyás király idején 
a fűszerekhez bécsi közvetítéssel jutottak a 
mézeskalácsosok. 

Szilveszteri SMS-ek:   Virradjon rád szép nap,köszöntsön rád jó év, kedves hajlékodba  költözzön a jólét. A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke, ezt kívánom neked az új évre.

Besztercebányán 1382-ben már több 
mézeskalácsos kapott polgárjogot. Egy évszá-
zaddal később Pozsonyban és Sopronban is 
dolgoztak mézeskalácsosok; Erdély nevezete-
sebb mézeskalácsműhelyei a szász lakosságú 
Brassóban és Nagyszebenben működtek. A 
leghíresebb és talán legkedveltebb mézeska-
lács a „Tordai pogácsa” volt, amelyet formája 
tekintve a pogány hagyományokból eredőnek 
is magyaráznak, és a termékenység szimbólu-
mát látják benne. 

Ugyancsak különleges mézeskalácsnak 
számított a székelypogácsa. Nem annyira 
tésztája miatt, amely rozslisztből készült, 
fahéjjal és szegfűborssal volt ízesítve, inkább 
különböző nagyságú kerek formája miatt, 
melyet keresztvonalkázással díszítettek.Nagy 
pogácsaszaggatóval készült sütemény, a vá-
sárok „gyöngye” volt a szamosújvári pogácsa, 
közepében mogyoróval vagy mandulával. Ezt 
fahéjjal és sáfránnyal ízesítették.

Forrás: Tar Károly: „Erdélyi Mézeskalács” könyve
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Ma már el sem tudnánk képzelni a kará-
csony estét karácsonyfa nélkül. Talán ez a 
legszebb és leglátványosabb ünnepi szokás. 
A karácsonyfa állítása nem számít régi 
szokásnak.

A különböző ünnepek során a fák, örök-
zöld növények szerepe minden népnél nagy 
volt. A magyar népi hagyományokban a 
karácsonyi életfa vagy termőág tekinthető a 
karácsonyfa elődjének. A karácsonyfa bibliai 
eredetű magyarázat szerint ősi, családfa je-
lentéssel bír; eszerint ez a fa Jézus családfáját 
is jelenti. Valamint kapcsolatba hozzák a bib-
liai tudás fájával is, hiszen karácsony napja az 
első emberpár: Ádám és Éva napjára esik. 
A karácsonyfa-állítás német eredetű szokás, 
a 17. században terjedt el. A németek abban 
a hitben éltek, hogy a téli napforduló idején 
a gonosz szellemek, a halottak szellemei 
kiszabadulnak, és szabadon csatangolnak a 
világban. A kísértetektől az emberek csak úgy 
menekülhetnek meg, ha az élet örökzöldje, a 

A karácsonyfa története
fa alá húzódnak. A hagyomány szerint Luther 
Márton állított először karácsonyfát gyerme-
keinek. Ő azonban már Jézus születésének 
tiszteletére állította a fát, és számtalan kis 
gyertyát gyújtott rajta.

Az első, történelmileg is megalapozott 
adat 1605-ből származik. Egy strasbourgi 
polgár jegyzetei arról árulkodnak, hogy vá-
rosában akkoriban elterjedt, hogy fenyőfákat 
állítanak. A fákat gyümölcsökkel, papírki-
vágásokkal, aranyláncokkal és édességekkel 
díszítették.

Magyarországon csak a múlt század má-
sodik felében kezdett elterjedni ez a szokás a 
bécsi udvar ösztönzésére. Először csak a ne-
mesi családoknál - először Brunswick Teréz, 
martonvásári grófnő állított karácsonyfát 
1824-ben -, később a módosabb polgároknál 
is elterjedt. A parasztok körében csak ebben a 
században, sokaknál csak 1945 után honoso-
dott meg a fenyőfa-állítás.

Angliában ma sem szokás fenyőfát állítani, 
helyette fagyöngy-
ből készült koszorút 
függesztenek a meny-
nyezetre. Van, ahol az 
a hiedelem él, hogy 
a karácsonyfát is az 
ajándékozó földöntúli 
lény hozza. A karácsony-
fadísz korábban alma, 
dió, házilag készített 
sütemények, mézeska-
lács volt. Az 1880-as 
években jelent meg az 
üvegdísz. Ma már egyre 
nagyobb fákat állítanak, 
üvegdíszekkel, szalon-
cukorral, színes égőkkel.

Szilveszteri SMS-ek: Buborék van a pohárban, malac repül a szobában, pezsgőt inni most   nem szégyen, önts úgy is ha nem kérem, ma még nagy bulit csinálok, BOLDOG UJ ÉVET KIVÁNOK!
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Az a nap, amelyen a nyugati világ elbúcsú-
zik az óévtől, I. Szent Szilveszter pápáról kapta 
a nevét, akit 314-ben választottak a keresztény 
egyház vezetőjének és 335-ben, éppen de-
cember 31-én hunyt el Rómában. Az ünnep a 
nyugati kultúrkörben sokáig ide-oda tolódott. 
Volt idő, mikor december 24-én ünnepelték, 
de előfordult, hogy előrecsúszott vízkereszt, 
illetve a Háromkirályok napjára, január 6-ára, 
és csak néhány évszázada, 1691-ben XII. Ince 
pápai döntésével rögzült január elsejére. Az 
ünnephez számos hiedelem fűződik.
– A régi magyar babona 

szerint, ha nem falunk fel 
mindent szilveszterkor, ak-
kor az új esztendőben sem 
fogunk hiányt szenvedni. 

– Ma nem szabad baromfihúst 
enni, mert a baromfi hátra-
kaparja a szerencsénket.

– A hallal is jobb óvatosnak 
lenni, mivel folyó menti 
vidékeken ugyan szerencsét 
hoz (ahány pikkely, annyi 
pénz), máshol viszont baljós 
állat, hiszen vele elúszik a 
háziak szerencséje. 

– A boldogságot és az életet 
többféle rétessel lehet hosz-
szúra nyújtani. Minél gazdagabb, bőveb-
ben adagolt a töltelék a rétesben, annál 
bővebben méri a boldogságot az ég az új 
esztendőben. 

– Újév első napján igyekeztek tartózkodni a 
veszekedéstől, mert az egész évet veszeke-
déssel töltötték volna.

– A pogácsába Szilveszterkor érmét sütnek, 
és aki a szerencsepénzt megtalálja, annak 
bőséges lesz a következő éve. A pogácsának 

még éjfél előtt el kell fogynia, különben az 
egész a visszájára fordul!

– Aki lencsét eszik, annak az év során soha 
nem ürül ki a pénztárcája. 

– Új keletű babona, hogy ilyenkor legyen 
legalább egy nagy értéket tartalmazó 
bankkártya, vagy egy nagy címletű bankó 
a tárcánkban, hogy az évben ez alá soha ne 
menjen a vagyonunk. 

– Az óév és újév közötti éjszakán arra is fény 
derülhet, ki lesz életünk párja. Néhány 
házilag gyúrt gombócba belerejtették a 

papírra írt férfineveket. Amelyik gombóc 
főzéskor elsőnek feljött a víz felszínére, az 
tartalmazza a jövendőbeli nevét. 

– Ezen a napon nem szabad orvost hívni, 
orvoshoz menni, mert akkor betegséggel 
töltjük majd a következő évet.

– Ezen a napon tilos kivinni a szemetet, mert 
kidobjuk vele a szerencsénket.

– Disznóhúst azért érdemes ennünk, mert a 
disznó előretúrja a szerencsét.

Szilveszteri SMS-ek: Buborék van a pohárban, malac repül a szobában, pezsgőt inni most   nem szégyen, önts úgy is ha nem kérem, ma még nagy bulit csinálok, BOLDOG UJ ÉVET KIVÁNOK!

Mit tegyünk és mit ne Szilveszterkor?
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... ha a vége jó

Lássuk a régi jó villanykörte-problémát, most 
ezúttal csillagjegyekre!

– Hány KOS kell egy villanykörte 
kicseréléséhez?

– Csak egy! Talán valami nem tetszik?!

– Hány BIKA kell egy villanykörte 
kicseréléséhez?

– Egy elég, csak győzd meg, hogy a régi, ki-
égett körte értéktelen, és ki kellene dobni!

– Hány IKREK kell egy villanykörte 
kicseréléséhez?

– Kettő. Az egyik tartja a létrát, és összehaj-
togatja a vasalt ruhát,a másik kicseréli a 
körtét, és elkészíti a vacsorát.

– Hány RÁK kell egy villanykörte 
kicseréléséhez?

– Egy, de csak akkor, ha nem tudja újra élesz-
teni a régit.

– Hány OROSZLÁN kell egy villanykörte 
kicseréléséhez?

– 30. Egy, hogy kicserélje, és 29, hogy ezt 
megtapsolja.

– Hány SZŰZ kell egy villanykörte 
kicseréléséhez?

– Nagyjából 1.000.000 , – egymilliómodnyi 
hibalehetőséggel.

– Hány MÉRLEG kell egy villanykörte 
kicseréléséhez?

– Hát . . . egy . . . vagyis . . . kettő . . . azaz, 
inkább mégis egy . . . vagy. . . talán mégis in-

kább kettő .. . ez így jó lesz válasznak? Egyál-
talán, muszáj kicserélni azt a villanykörtét?

– Hány SKORPIÓ kell egy villanykörte 
kicseréléséhez?

– SEHÁNY! A sötétség jó lesz!

– Hány NYILAS kell egy villanykörte 
kicseréléséhez?

– Süt a nap, gyerek még az idő, előttünk még 
az egész élet, te pedig odabent egy ostoba 
kiégett villanykörtén rágódsz??

– Hány BAK kell egy villanykörte 
kicseréléséhez?

– A válasz bizonytalan. Nincs elég információ 
megadva. Milyen magas a plafon? Milyen 
nagy a villanykörte? A legjobb lenne oda-
menni, és felügyelni az egész műveletet!

– Hány VÍZÖNTŐ kell egy villanykörte 
kicseréléséhez?

– Egy se, de ha 10 vízöntő összejön, megszer-
vezi a villanykörte-konferenciát, és feltalál 
egy új, forradalmi, ön-kicserélő fajtát!

– Hány HALAK kell egy villanykörte 
kicseréléséhez?

– Villanykörte??? Miféle villanykörte???

Pistike kenyeret majszol, amikor véletlenül 
elejti azt. Mikor felveszi, és már éppen harap-
na bele, az anyja rászól:
– Ugyan Pistike, ne egyél belőle! Teli van 

bacilusokkal!
Pistike elkezdi nézegetni a kenyeret, majd 
megszólal:

Szilveszteri SMS-ek:     Múlik a nap, s múlik az év, ami rossz volt, elmúlt már rég.     Holnap egy új évre ébredsz, s ehhez kívánok Neked nagyon sok szépet!
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– Persze, a Jézuska, a Télapó meg a bacilusok! 
Mindig beszéltek róluk, de még egyiket se 
láttam!

Karácsonykor a nagymama vízipisztolyt 
ajándékoz az unokájának. A lánya dühösen 
fordul a nagyihoz: 
– Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot?! 

Már nem emlékszel, mennyire dühös vol-
tál, amikor a vízipisztolyunkkal mindent 
összefröcsköltünk? 

A nagyi elmosolyodik: 
– Dehogynem, nagyon is...

Két szőke nő beszélget.
– Képzeld idén a karácsony pont pénteki 

napra esik!
– De remélem nem 13-ára...

– Hallom, letartóztatták a férjedet.
– Igen. Az idén túl korán kezdte meg a kará-

csonyi bevásárlást.
– Hogyan? Hiszen már majdnem Karácsony 

van!
– Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott 

volna...

– Mondja mennyi ideig tart az út Budapestről 
Győrig?

– Körülbelül két óra.
– És azt megmondaná, hogy Győrtől Buda-

pestig meddig tart az út?
– Jaj, ilyen hülyeséget hogy lehet kérdezni? 

Természetesen az is ugyanannyi ideig, két 
óráig tart!

– Nana, ez nem olyan egyértelmű! - Hiszen 
Újévig Karácsonytól csak egy hét telik el, 
de Újévtől Karácsonyig már jóval több...

A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
– Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
– Parketta, kisfiam.

Szilveszteri SMS-ek:     Múlik a nap, s múlik az év, ami rossz volt, elmúlt már rég.     Holnap egy új évre ébredsz, s ehhez kívánok Neked nagyon sok szépet!

Szilveszteri SMS-ek

Újévi kismalac farka lógjon szádba hajnali 6 
előtt ne kerülj az ágyba! Durranjon a pezs-
gő, szóljon hát az ének. BOLDOG UJÉVET 
KIVÁNOK NÉKED!

Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, 
csendes lépteid kísérje szeretet. Szívedbe 
béke, lelkedbe nyugalom, légy boldog a 
következő 365 napon! B.U.É.K.!

Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek 
zenélnek. Huncut mosollyal egy rád kacsint, 
kicsi kendőből csillámport hint. Így adja át az 
üzenetet: Boldog Új Évet neked!

Itt az új év, új jót hozzon, régi jóktól meg ne 
fosszon, de ha az új jót nem is hozhat, vigye 
el a régi rosszat! BoldogÚj Évet Kívánok!

Ha olykor mégis gyötör az élet,azért most 
örülj a jónak a szépnek.S szívedbe csen-
düljön mindig az ének: Hogy vannak akik 
szeretnek téged!
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Ha szeretnétek hirdetni magatokat, ilyen plakátokat tudunk 
küldeni A/3-as méretben. Mindenki beírhatja saját városát, az 
éjszakai pingpong idejét, és kiragaszthatja tetszőleges helyre és 
példányban. Érdeklődni a MÉSE központban lehet.


