Szakmai beszámoló
„Generációs-híd program –
Fogadd örökbe a Nagyit” tevékenység

Előzmények
Projekt adatai:
Kedvezményezett
Projekt címe

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Mintaprogram a minőségi időskorért

Projekt azonosítója

HU11-0005-A1-2013

Projekt kezdő időpontja

2016.05.02.

Projekt tervezett befejezése

2017.04.30.

Konzorciumi partner

Őszi Fény Alapítvány

Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Őszi Fény Alapítvány 2016. június 02-án
Vállalkozási szerződést kötött a „Generációs-híd program – Fogadd örökbe a Nagyit”
tevékenység keretében ellátandó feladatokra. A Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra kijelölt
személy: Dávidné Varga Rózsa kuratóriumi elnök.

Teljesítési időszak: 2016. november 01. – 2016. november 30.

Karácsonyi motívumok

Helyszín:

Őszi Fény Idősek Otthona
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.

Időpont:

2016. november 18.

Elvégzett tevékenység:
„Ha

elmúlik karácsony,

A szeretet lángja halványabban ég,
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még.” (Neoton Família)
A karácsonyi ünnep szellemiségéhez, és jellegéhez hasonló ünnepek már korábban is léteztek,
például a pogányok téli napforduló ünnepe. Az ókori Rómában, december 17-25 között
tartották a földművelés istenének, Szaturnusznak ezt a nagy ünnepét. Ekkor nagy táncos
vigadalmakat tartottak a Birodalomban. A fény diadalát ünnepelték a halál és a sötétség felett.
A régi pogány ünnep vigasságokkal volt tele, mivel a téli napforduló a régi földművesek
körében az újjászületést, a reményt táplálta. A földművesek számára fontos volt a meleg
eljövetele, mivel a létük múlott rajta. A meleg időszak a bőség időszaka volt, míg a hideg
időszak a sötétség és a nélkülözés időszaka, ilyenkor az isteneket igyekeztek jókedvre
deríteni. A szolgák megajándékozása is elterjedt volt. A házakat örökzöld borostyánokkal
díszítették. A római császárkorban december 25-én, Mithrász ünnepét tartották, amelyen
kötelező volt részt venni. A keresztények számára az jelentette a kiutat ebből, hogy ezen a
napon Mithrász helyett Jézus születésnapját ünnepelték.
Miután a kereszténység államvallássá vált, hamarosan hivatalos ünneppé nyilvánították Jézus
születését. Ezt az eseményt a 4. századtól kezdték ünnepelni, január 6-án epifánia
néven vízkereszt ünnepén. Karácsony ünnepe 325-ben került át december 25-re, az első
nikaiai zsinat döntése alapján.
A karácsony időpontjának kiválasztása nagy valószínűség szerint azért esett december 25-re,
a téli napforduló közelébe, mert a római birodalom két korábbi államvallásának ünnepe is
ekkor volt.

25-én végződtek a római szaturnáliák, és aznap volt a Napisten születésének napja.
A keresztény vallási ünnep Jézus születésének történetére épül. Jézus születésének
történetével új vallási tartalommal töltötték meg a pogány ünnepet. A keresztény hit szerint
Jézus

a próféták által

megjövendölt Messiás,

aki megváltja az

emberiséget

a bűntől.

A Biblia leírása szerint Jézus szegényes körülmények között született, egy istállóban, mert
senki nem fogadta be a házába a várandós Máriát, Jézus édesanyját a születés estéjén. A
történet szerint napkeleti bölcsek („háromkirályok”) indultak útnak ajándékokkal köszönteni a
születendő Messiást, és egy fényes csillag vezette el őket Jézushoz.
A kutatók többsége egyetért abban, hogy december 25-e nem Jézus születésének időpontja. A
korai keresztények nem ünnepelték Jézus születését, és nem is próbálták meghatározni az
időpontját; az ünneplés legkorábbi ismert példája Egyiptom, ahol Jézus születését tavaszra
tették. Számtalan más időpont is használatos volt.
Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus születése napjának fénypontja a
karácsonyi misén való részvétel.
A református keresztények szentestén, azaz 24-én istentiszteleten vesznek részt, majd
másnap úrvacsorát vesznek. December

24-én hagyományosan

a

katolikus

családok böjtölnek (karácsony böjtje), és csak este fogyasztják el a böjti vacsorát. Ez
eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas bableves hús nélkül (böjtös bableves),
végül mákos guba volt, de újabban kialakult hogy hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor
az asztalokra.
A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott az ünnepkor. Az asztal
díszítésének és az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt
tulajdonítottak. Régebben a karácsonyi abroszt tavasszal vetőabrosznak használták és abból
vetették az első gabonamagvakat, hogy bő termés legyen. A megterített asztalra
gabonamagvakat helyeztek és abból adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá
pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy Jézus jászolban született. Később ezt a szalmát a
jószág alá tették, hogy egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belőle, jó
termést remélve.

A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony nem állhatott fel vacsora közben az
asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai legyenek. December 25-én következik a karácsonyi ebéd vagy
karácsonyi vacsora. A család, esetleg a nagyobb rokonság ilyenkor összegyűlik, hogy együtt
fogyassza el a karácsonyi ételeket. A magyaroknál a bensőséges családi együttlét általában
24-e estéje (szenteste), míg a nyugat-európai országokban többnyire 25-e.
Karácsonykor elterjedt szokássá vált megajándékozni szeretteinket. Az üzletek és áruházak a
szentestét

megelőző

hetekben

igyekeznek

kihasználni

az

ajándékozás

szokását

és reklámdömpinggel próbálják bevételüket többszörözni.
Régebben a Betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi szokások közé
tartozott, amely egy több szereplős dramatizált játék volt és az egész országban ismertek,
nagyon sok helyen ma is gyakorolják. A falusi betlehemezés legfontosabb eleme a betlehemi
pásztorok párbeszédes, énekes játéka volt. A dramatizált játék fő eleme a Kisjézust imádó
három pásztorról szóló bibliai történetre, köztük a nagyothalló öreg pásztor tréfás
párbeszédére épült. A betlehemezés fő kelléke egy templom alakú betlehem volt, amelyben a
Szent Család volt látható. A pásztorjáték szereplői voltak a kistemplomot vivő két angyal, a
három pásztor, illetve a szatmári országrészben őket kiegészítette a huszár és a betyár alakja.
Az Őszi Fény idősek Otthonának lakói a programon megismerhették a Karácsony „igaz”
történetét. Elmesélték a Karácsonnyal kapcsolatos legkedvesebb élményeiket, emlékeiket.

A programon karácsonyi díszeket készíthettek, fakorongra ragaszthattak, angyalkás,
karácsonyi motívumos szalvéta és dekupázs képeket. Közben megismerhették a dekupázs
technikát, ami nagyon egyszerű és egyedi technika.

Az Őszi Fény Idősek otthonának lakói nagyon lelkesek voltak és nagyon sok szép
karácsonyfadísz készült a közös karácsonyfára.

Alsómocsolád, 2016. november 30.
Dávidné Varga Rózsa
elnök
Beszámolót elfogadta és ellenjegyezte:

