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BESZÉLGETÉS 
Weywara Vilmosnéval, iskolánk nyugdíjas tanítónőjével 
 
2003. november 11-én az iskola könyvtárában beszélgettünk Gabi nénivel, aki örült, hogy 
meghívtuk, mert ahogy ő mondta, a pedagógust mindig visszahúzza a szíve az iskolába. 
 
- Legyen szíves mesélni a gyermekkoráról! 
- Dél-Somogyban a Dráva-parti Vízváron születtem 
1928-ban. Ott jártam iskolába, akkor még 6 osztály volt. 
Az első hármat is és a 4.-5.-6.-at is egy-egy tanító bácsi 
tanította összevontan. Mindegyik csoportba 110 gyerek 
járt. Hát nem mondom, hogy a nádpálca nem volt kiké-
szítve az asztalra, mert bizony annyi gyerek között szük-
ség volt rá. Tanultunk szorgalmasan, nagyon sokan men-
tek továbbtanulni. Most voltam otthon látogatóban, még 
elég sokan megismertek azok közül, akikkel együtt jár-
tunk iskolába, együtt mentünk le a Dráva-parta fürödni, 
együtt varrtunk babaruhát. Mert mi még 14-15 évesen is 
babákkal játszottunk. Nekem volt, de soknak nem, csutá-
ból csináltunk. A boltban szedtünk össze dobozokat, hol háznak, hol ágynak használtuk a 
babáknak. Aztán középiskolába kerültem Nagykanizsára. 
- Gyerekkorától kezdve tanítani akart? 
- Megmondom őszintén, nem. Apukám pedagógus volt, az anyai nagyapám is tanító volt, 
édesanyám bátyja is, édesapámnak meg az öccse, de arra nem gondoltam, hogy én is az le-
gyek. Először szerettem volna gyermekgyógyász lenni, de aztán közbejött a háború, tönkre 
tett bennünket gazdaságilag, nem mehettem egyetemre. Aztán szerettem volna védőnő lenni, 
mert mindenhol a gyerek az központban volt. Az utolsó évben határoztam el, hogy pedagógus 
leszek. 
- Hová ment tanulni? 
- Veszprémben, az angolkisasszonyok tanítóképzőjében végeztem 55 évvel ezelőtt. 5 éve kap-
tam meg az aranydiplomát Jurta napkor a kultúrházan Ez azoknak a pedagógusoknak jár, akik 
50 éve végezték a tanítóképzőt, és legalább 30 évet töltöttek a pedagóguspályán. Én 35 évet 
tanítottam, majd nyugdíjasként 5-öt ebben az iskolában napköziztem, és két évet Nagylókon 
helyettesítettem.  
Megnéztük az aranydiplomát és a hozzá tartozó oklevelet, közben Gabi néni idézett a polgár-
mester köszöntőjéből és az akkori újságcikkekből. Ebből tudtuk meg, hogy első munkahelye 
Zsitva-puszta volt, 50 gyereket tanított összevontan. Házassága után férjével együtt a határ-
széli Drávatamásiba helyezték. 17 évet töltöttek el ott. Még ma is hívják a faluból találkozók-
ra, esküvőkre. 1968-ban kerültek Hantosra, Vilmos bácsival együtt gyarapította az itteniek 
tudását. 1988 óta képviseli a hantosi mozgáskorlátozottakat. A Sárréti Híd újságírója szerint 
az ünnepségen a „hantosiak őszinte lelkesedése, a tanító néni iránti őszinte szeretete valami 
páratlan hangulatot teremtett” Gabi néni azt kívánta, hogy egyszer majd mi is kapjuk meg a 
magunk aranydiplomáját azon a pályán, amit választunk. 
- Mi volt a legjobb gyerekkori élménye? 
- Bennem az összetartozás emléke maradt meg. Nem mondom, hogy nem vesztünk össze egy 
babaruhán vagy amikor boltosost játszottunk. Téglákat, cserepeket, kavicsot szedtünk össze, 
azt kineveztük ennek-annak, a falevél volt a pénz. Minél nagyobb volt, annál nagyobb értékű-
nek számított. Még mindig szívesen gondolunk egymásra. A nyári fürdőzés volt még élmény 
a Drávában. Oda délután bevetettük magunkat, és amíg a szúnyogok ki nem üldöztek bennün-
ket, addig lubickoltunk. Volt ott egy szép fűzfasziget, azon túl volt a nagy Dráva, de oda csak 



felnőttekkel mehettünk. Beálltak zsinórba, a folyónak iszonyatos sebes folyása van. Minden 
évben elvitt egy-két embert. 
- A hantosi évekből van emlékezetes élménye? 
- Van, sok. Szépek voltak a pedagógusnapok. Ma is örülök, ha meghívtok az ünnepségre, de 
már kérdezgetem, hogy ki kicsoda, mert csak egyet-kettőt ismerek közületek.  
Mikor még 230-250 gyerek járt az iskolába, a ballagás előtti este szerenádot adtak nekünk a 
nyolcadikosok. Nálunk volt zongora, az akkori igazgató bácsi, Kunos Rezső zongorázott, ők 
meg az udvaron táncoltak.  
Az is régen volt, mikor lent tanítottam a kis iskolában, de fel kellett jönnöm ügyelni. Ahogy 
mentem vissza, hallom, hogy fene jó hangulat van. Megyek be, a lányok mind a pad tetején, a 
fiúk rohangálnak padon keresztül, pad alatt, a szekrényeket ütik, nyitogatják, csukják. Mon-
dom: „Osztály vigyázz!” Először senki nem hallotta meg a szavamat, aztán megtudtam, hogy 
bent van egy egér az osztályban, azt akarják megfogni. Helyre parancsoltam őket, és ahogy ők 
mondták, tartottam nekik a „lelki fröccsöt”. Pislogtak, pislogtak, az egyik fiú felém mutatva 
felsikít: „Ott van az egér a lába előtt!” Megijedtem, föl az íróasztal tetejére, lábamat fölhúz-
tam, a négy fiú ki, az egyik ráesett az egérre, megfogta, kivitte a járdára, többször megforgat-
ta, földhöz vágta és hozta be: „Most már ne féljen, itt van az egér!” Fogalmazás óra volt ép-
pen, nem ez lett volna a témája, de nem lehetett kihagyni. Ez annyira élményszerű volt, hogy 
a leggyengébb fogalmazókészséggel rendelkező gyerek is tudott írni róla. 
- Gabi néni, hol tanult zongorázni? 
- Első gimnazista koromtól tanultam, a tanítóképzőben meg kötelező volt. Szerettem volna a 
zeneművészeti főiskolára bekerülni, de a szüleimnek nem volt pénze hozzá. Szerettem volna a 
kántorképzőt elvégezni, de 48-ban azt mondták, erre nincs szükség. 
- Hallottam, hogy segített a mozgáskorlátozottaknak. Hogyan? 
- 18 évvel ezelőtt szereztem tudomást arról, mikor magam is kezdtem mozgáskorlátozottá 
válni (akkor még csak kezdtem, ma már mozgássérült vagyok), hogy létezik a megyei moz-
gássérültek egyesülete. Addig érdeklődtem, míg fel tudtam venni velük a kapcsolatot. Sok 
hasznos dolgot hallottam. Körülnéztem a faluban, az akkori ápolónővel beszélgettük, hogy 
milyen jó lenne itt a faluban is megalakítani ezt az egyesületet. Vele hívtunk össze egy meg-
beszélést az orvosi rendelőbe, és megalakultunk 17 taggal. Pár év múltán lettünk 97-en, ami-
kor a gázprogram beindult (akkor csak tagok kaphattak támogatást), most vagyunk 10-en. Az 
akkori orvos szólt, hogy Nagylókon is próbáljak meg segíteni, ott is megalakult az egyesület. 
Itt is kellene valaki, aki továbbviszi a stafétabotot. Azért jönnek hozzám még, tanáccsal látom 
el őket, elmondom, hova kell menni, milyen iratokat kell beszerezni. 
 
Gabi néni mesélt még régi tanítványairól, kisunokájáról és sok mindenről. Egy kis édességgel 
is megvendégelt bennünket, és egyenként megkérdezte, kit mi érdekel, hogyan képzeli el a 
jövőjét. Hazafelé még meghagyta, hogy írjuk meg, mindenkinek annyi megbecsülést kíván, 
amennyit ő kap a hantosiaktól. 
 

 



 
 

A kereszténység korai éveiben a hívők közössége január 6-án ünnepelte az év legszebb 
napját, az Üdvözítő keresztelőjét. Sokakban azonban élt még a régi pogány hit. December 25-
én ezt különösen tapasztalhatták azok, akik Jézus tanításait terjesztették a Római Birodalom-
ban. Ez volt az a nap, amelyen egykor az egyiptomiak, a szírek, a per-zsák, a görögök, a ró-
maiak ünnepelték fény- és napistenük születését. E napon mindenütt áldozati ünnepeket tar-
tottak, mert az emberek nem tudták olyan gyorsan elfeledni ősi szokásaikat, még akkor sem, 
amikor már a keresztény hithez csatlakoztak. 

Jézus Krisztus születésének senki sem ismerte pontosan. 
De tudták, hogy az Üdvözítő a “ világ világosságának” is 
mondta magát. Miért ne ünnepeljék hát a fény napján a szü-
letésnapját? Miért ne avassák december 25-e pogány ünnepét 
keresztény ünneppé? Így történt, hogy a Krisztus utáni IV. 
századtól már december 24-én kezdték ünnepelni a karácsony 
előestéjét, a szentestét, és az év legsötétebb, legnehezebb idő-
szakát az élet kezdetének és a szeretetnek a sugárzó ünnepévé 
emelték.  

Babona azonban maradt fenn ezzel a nappal kapcsolato-
san. Ma is akadnak, akik azt hiszik, hogy a jámbor szemek 
előtt a szentestén feltárul egy olyan világ, amelyben megnyílik 
a hegyek drágakő-pompája, előragyognak az elsüllyedt váro-
sok és a várak falai, a tengerekből pedig felhangzik az elsüly-
lyedt harangok zengése. A bűntelenek megértik ezen az 

éjszakán az állatok beszédét, és kiment-hetik a szegény bűnös lelket a tisztítótűzből. 
A karácsonyi ünnepkör legjelesebb napja karácsony "vigíliája"(dec. 24), amely számos 

szokást, hiedelmet vont maga köré. Ezek részben a keresztény elõtti képzetekbõl, a téli nap-
fordulóval kapcsolatos mágikus eljárásokból, részben az ünnep keresztény jellegébõl fakad-
tak. E napon tilos volt az erdõn, mezõn tevékenykedni, mindenki csak a ház körül dolgozott. 
Tilos volt kölcsönadni és kérni, mert az elvitte a gazda hasznát. Ugyanígy nem volt tanácsos 
varrni, fonni, foltozni, nehogy hályog legyen a gazdaasszony szemén, vagy mosogatni, mert 
ezáltal elveszítené szerencséjét. Egyes vidékeken a pásztorok ostoraikat, pattogtatták, kolom-
poltak, kürtöt fújtak, hogy a gazdáktól ajándékot kapjanak. Másutt vesszõcsomóval járták sor-
ra a házakat, és megveregették az állatokat, hogy jobban szaporodjanak. Ha az állatok ezen az 
éjszakán bal oldalukon feküdtek, hosszú és hideg télre lehetett számítani. Az eladó lánynak 
célszerű volt az esti harangszókor a kútba tekinteni, hogy meglássa võlegényét. A legények-
nek pedig ekkor nem volt szabad zsírosat enni, nehogy csúnya menyasszonyt kapjanak. Ha 
karácsony „böjtjében” délben kukorékolt a kakas, számítani lehetett arra, hogy valaki meghal 
a házból. Ha éppen karácsonykor hal meg, szerencsésnek mondható, mart akkor bűnbocsána-
tot nyer. Népszerű karácsonyi szokás volt a magyar nyelvterületen az énekes, verses köszön-
tés, a "kántálás" és számos - a bibliai történeteket felelevenítõ - dramatikus játék, a „paradi-
csom-játék”, „Heródes-játék”, „szálláskeresés”, „betlehemezés”  

A karácsony mai közismert jelképe, a gyümölcsökkel, süteményekkel, édességgel, gyer-
tyával feldíszített fenyõ, a „karácsonyfa” ebben a formájában újabb keletű szokásnak tekint-
hetõ, bár az újkor kezdetétõl ismertek Európában a növények és a fény kultikus kapcsolatára 
utaló jel-képek. Ezek fõleg az épület belsejét díszítõ zöld ágak, vagy különbözõ alkalmakra 
készült, ajándékot hordozó fák. A feldíszített fa alá helyezett ajándékot, az „angyalfiát” 1601-
bõl származó német ábrázolásokon a - Szent Kristóf vállán ülõ - kis Jézus hozza. A karácso-
nyi ajándékozás azóta a szeretet megnyilvánulása. Az összetartozás, az egymást féltõ, az 
egymásért aggódó szeretet jelképe.  



Karácsonyhoz hasonló ünnepek más vallásokban 
 
Hinduizmus 
 
Az ünnepek India egyik tájáról a másikra vál-
toznak. Gyakran idézik a nagy eposzok, a Mo-
hábhárata és a Rámájana epizódjait. Az ország 
északi részén november-decemberben Dívalí, 
vagy a fények ünnepe jelzi az új esztendőt. Ek-
kor kicsi lámpák ezrei égnek a házak ablakai-
ban, a templomok körül és az istenszobrok lába-
inál. Visnu  tiszteletére tűzijátékot rendeznek. 
 
Zsidó vallás 
 

A ros hásáná, a zsidó újév ünnepe szeptemberre vagy októberre 
esik. 10 nap múlva követi a jom kippur, az engesztelés napja (a 
sérelmek orvoslása). Ez a zsidó év legszentebb napja, melyet imád-
sággal, böjtöléssel és a rossz cselekedetekért Isten bocsánatát kérve 
kell tölteni. 
A fények ünnepének, a novemberben vagy decemberben tartott ha-
nukkának jellegzetes tárgya a kilencágú gyertyatartó. A legkisebb 
gyertyával nyolc estén keresztül, egyenként gyújtják meg a többit. 

 
Iszlám 
 
Az iszlám vallási szokásokat, ünnepeket, sőt még a mindennapi életét is 
szabályozó naptár eltér a keresztény hagyományokat követő országoké-
tól. Az időszámítás a keresztény naptár szerinti 622. évben kezdődik, 
ami megfelel a hidzsránok, Mohamed Medinába való emigrációja idő-
pontjának. A muszlim ünnepek e naptár szerinti 12 hónapban követik 
egymást, ezek felváltva 29 és 30 naposak. A ramadán hónapjában ün-
neplik a Sorséjszakát, amikor a Korán Mohamed számára történt kinyi-
latkoztatására emlékeznek. A „ kis ünnep” vidámságban zárja a ramadán 
böjtöt. Ekkor imára gyűlnek a mecsetben. Vidám ünnepség ez, amikor 
minden házban süteményt osztanak, és megajándékozzák egymást. A 
mekkai zarándoklat végén van a „ birkaünnep” . 
 
Buddhizmus 
 
A rítusok vidékek és országok szerint különböznek: a hí-vők keresztbe tett lábbal, térdre tett 

kézzel ülnek, vagy arccal a földre borulnak, esetleg 
rózsafüzért morzsolva ismételgetik a formulákat, vagy 
imamalmot használnak. A vészákha Buddha születéséről 
– a hína-jána országaiban pedig egyben megvilágosodá-
sáról és haláláról – megemlékező ünnep. Buddha szob-
rait ilyenkor feldíszítik, Kínában illatos vízben is megfü-
rösztik. A kolostorok ajándékokat kapnak, olykor tűzi-
játékot is rendeznek.  (Polányi Lilla 6.o.válogatása) 



KARÁCSONNYAL KAPCSOLATOS 

JELKÉPEK 
Advent 
A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljöve-
telt jelent. A Jézus születésére való várakozás a fel-
készülés, a reménykedés időszaka. Az András napjá-
hoz legközelebb eső vasárnap és a december 25-e 
közötti négy hetes "szent idő" a karácsonyra való 
lelki felkészülés ideje. Valamikor éjféli harangszó 
hirdette az advent, valamint az egyházi év kezdetét. 
Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, ebben az 
időben az emberek szigorú böjtöt tartottak. Napfel-
kelte előtt hajnali miséket tartottak, amelyeket "an-
gyali misének", "aranyos misének" is neveztek. 1611-
ben a nagyszombati zsinat advent első vasárnapjától 
vízkeresztig megtiltotta az esküvőket, zajos mulat-
ságokat. Az adventi koszorú hagyománya ősi időket 
idéz, kapcsolatban van a téli napforduló szokásaival. 
Első nyomait a néprajzkutatók északon, a Keleti-ten-
ger partvidékén és szigetvilágában találták meg. Fűz-
favesszőből koszorút fontak és örökzöldet csavartak 
köré. Ez a szokás később Európa más vidékein is 
meghonosodott. A valódi adventi koszorú készítése a 
19. században jött divatba. Egy hamburgi lelkész ott-
honába hatalmas fenyőkoszorút erősített a mennye-
zetre, melyen 24 gyertya volt, minden adventi napra 
egy-egy. Később az egyszerűség kedvéért csak négy 
gyertyát helyeztek el a koszorún. Minden adventi 
vasárnapon eggyel több gyertyát gyújtottak meg. A 
gyertyákat vörös és aranyszalagokkal, az élet és fény 
jelképével díszítették. 

Gyertya  
A Biblia alapján a Logosznak, a Világ Fényének szimbóluma, a keresztény 
szimbolikában Krisztus jelképe. A gyertya is megsemmisül, miközben 
fényt ad, miként az Üdvözítőnek is meg kellett halnia, hogy az embereket 
megváltsa. A gyertya a szentháromságot testesíti meg a láng, a kanóc és a 
viasz egysége folytán. A magyar néphit úgy mondja, hogy a mennyország-
ban mindenkinek van egy égő gyertyája, ameddig az lángol, addig él az 
ember. A gyertya végigkíséri az embert az életen, a keresztelő alkalmával 
éppoly jelentős szimbolikus szerepet játszik, akárcsak a születésnapi tortán, 

a haldokló mellett vagy a ravatalnál. 



Angyalok  
Az angyalok a Bibliában az Úr küldötteiként keresik fel az embereket, vagy dicsőítve állják 
körül az Úr trónját. Az angyalok kilenc hierarchiája a késő antik teológiában az embertől az 

Istenhez való felemelkedés fokozatait szimbolizálja. A keresztény művészet az 
angyalokat kezdettől fogva ember (férfi) alakban jeleníti meg, antik római 
viseletben. Eleinte szárnyak nélkül, a 4. századtól jelennek meg a szárnyas 
angyalok, majd a késő reneszánsztól a szárny ismét eltűnik a vállukról. Az 
angyalok fejedelmei a hét arkangyal, a három legnépszerűbb: Mihály, Gábor, 
Rafael. Mikhhaél az ítélkező, a gonosz legyőzője, a mennyei seregek vezére, a 
középkor harcias szentje. Névnapja szeptember 29-én van, az őszpontot vi-

gyázza. Gábriel a hírhozó. Attribútuma a liliom vagy a jogar. Névnapja március 24-én van, a 
tavaszpontot vigyázza. Ráfáel a gyógyító. 

Jászol 
A jászol tisztelete keleten kezdődött, de a Krisztus-esemény megünneplése Rómából 
kiindulva terjedt el a világon. Liberius pápa bazilikát (BAsilica Liberiana) építtetett a 
karácsonyi misztérium megünneplésére. Ebben a bazilikában, a jobboldali mellékhajóban 
szentjászol-kápolnát állíttatott és itt celebrálta szentestén a misét. A római szentjászol és a 
pápa karácsonyi szentmiséje lehetett kiindulási pontja a karácsonyi jászolállításnak. Ennek a 
kultusznak a továbbfejlődésének eredménye a misztériumjáték, népszínjáték, melynek kezde-
tei feltehetőleg a IX. századba nyúlnak vissza. 

Pásztorok 
A reneszánsz képeken jelentős szerep jut a pásztoroknak is. Már a későközépkor művésze 
felfedezte figuráját. A paraszt vagy pásztor alakja Brueghelnél válik önálló témává. 
Addig valójában dekoráció, az emberi érzelmek kifejezője. Nem személyiség, hús-vér 
ember, pusztán jelkép, szimbólum. 

 

Háromkirályok  
 
A 9. századtól Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak nevezték, 
s a három életkor, ill. a három, akkor ismert földrész - Európa, 
Ázsia, Afrika - szimbólumává lettek. (Boldizsárt sokszor mórnak 
vagy szerecsennek ábrázolták.) A napkeleti bölcseket, akiket a 
messiás csillaga vezetett a gyermek Jézushoz, Máté evangéliuma 
említi. Ajándékaiknak jelképes értelme van: az aranyat mint földi 
királynak, a tömjént mint istennek és a halott bebalzsamozására 
szolgáló mirhát mint a keresztfán szenvedő embernek adták át 
Jézusnak. Ezekből az ajándékokból és a csillag követéséből hamar 
kialakult az a vélemény, hogy a látogatók mágusok voltak. 

 



 
 
 
Abban világnézetre való tekintet nélkül mindenki egyetért, hogy a karácsony a szeretet 
ünnepe. De meg tudjuk-e fogalmazni, mit jelent? Úgy látszik, igen. 
 
 
Ötödikesek: 
„A szeretet mindig a szívben van.”  
„Az adja a szívünk melegét.”  
„Gondoskodással fejezhetjük ki.”  
„Simogatással, ajándékkal, kedves szóval tudjuk kimutatni.” 
Hatodikosok: 
„Ha törődnek velem és ha gondolnak rám, az azt jelenti, hogy szeretnek. Én számítok 
rájuk, és ők is rám.”  
„Azt jelenti, hogy az emberek kitartanak egymás mellett, tisztelik egymást, tekintettel 
vannak egymásra.”  
„ Az emberek kötődnek ahhoz, akit szeretnek. Felnéznek rá, büszkék a cselekedeteire. 
Amikor névnapja vagy születésnapja van, megemlékeznek róla.”  
„Ha én szeretek valakit, akkor nem beszélek vele csúnyán, kedves vagyok hozzá, és ez 
kölcsönös. Segítek neki abban, amire szüksége van.”  
„A szeretet az egy jóleső érzés. Szeretet nélkül nincs világ.” „ 
Hetedikesek: 
„Az a szeretet, ha nem csapják be egymást, meg ha figyelnek egymásra.”  
„Ha szeretünk valakit, akkor az azt jelenti, hogy jóban-rosszban vele vagyunk, óvjuk, 
védjük, tiszteljük, becsüljük. De ez egy olyan érzelem, amit nehezen lehet 
megfogalmazni.” 
Nyolcadikosok: 
„Ha valakit szeretünk, figyelünk rá, féltjük, kedvesek vagyunk hozzá. Sok minden miatt 
megszerethetünk valakit, de főleg a belső tulajdonságait vesszük figyelembe.”  
„A szeretet egy csodálatos érzés, amit egymás iránt érzünk. Beletartozik a tisztelet, a 
megbecsülés, a másik elfogadása, értékelése. Minden ember szeret valakit.”  
„A szeretet egy olyan emberi érzés, ami boldogságot okoz.”  
„Szeretet az, ha valaki valakiért bármit megtenne, hogy az boldog legyen és örüljön. 
Nem hazudna, csak akkor, ha fél, hogy ezt nem bocsátja meg neki. A szeretet majdnem 
a legfontosabb a világon.”  
„A szeretet az, ha az emberek figyelnek egymásra, törődnek egymással. S nem csak 
akkor vannak együtt, amikor muszáj meg ajándékot kell adni, hanem mindig 
számíthatnak egymásra mindenben. Jóban, rosszban. Csak valami hülyeség miatt 
vesznek össze, de utána mindig kibékülnek, mert a szívükben érzik, hogy szeretik 
egymást.”  
„A szeretet szerintem egy jóleső meleg érzés, ami az élet értelme, mozgatója. Az ember 
olyan lény, aki, ha néha leplezni próbálja is, de igényli a szeretetet, és mindig szeretne 
valakihez tartozni. Szeretni valakit és szeretve lenni. Szerintem minden más jó 
elveszítené értékét, ha tudnám, hogy nem szeret senki. A szeretet egy olyan dolog, ami 
nem megvehető. Az embert önmagáért szeretik, és ez biztonságot ad. Tudom, ha 
bántanak, van valaki, aki feltétel nélkül szeret és kiáll mellettem, aki szomorú lenne, ha 
meghalnék. Azt az embert, akit igazán szeretünk, elfogadjuk és szeretjük akkor is, 
mikor morcos, mikor segítségre szorul, mikor esetleg mások már nem szívesen lennének 
a társaságában.” 



A kicsik lerajzolták: 
 

    
 

   
 

     
       Ezt meg az interneten találtuk: 

             



- Miért beteg a 
kispárna? 
- Mert huzatot 
kapott.  
 
- Hogy hívják az 
egyfülű manót? 
- Mono. 
 
- Apu, hol van az 
Alpok?  
- Anyádat kérdezd, ő 
rak el mindent!  
 

- Apu! Apu! Apu! 
- Ne zavarj Pistike. És csak akkor 
beszélj, ha kérdeztelek! 
- Jó, akkor most légy szíves kérdezd 
meg, hogy kigyulladt-e a konyha? 
 
Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
 
 
 
 
Újévköszöntők 
 
 
Boldog új esztendőt, 
Kívánni jöttem én, 
Ennek a szép téli napnak 
Sugárzó reggelén. 
 
Kamrátokba sok jót, 
Háztatokba békét, 
Szívetekbe boldogságnak 
Áldott csendességét. 
 

 
Csúszik a nyúl a fagyon, 
Újév napja ma vagyon, 
Azért jöttem, pénzt adjon, 
Egészséges maradjon! 
Boldog új évet kívánok! 
 
Kicsi vagyok, székre állok, 
Onnét egy nagyot kiáltok, 
Hogy mindnyájan 
meghalljátok: 
Boldog új évet kívánok! 
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