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A Környezeti Információs Központ hírlevele   2014. 9. szám 

 

Kedves „Zöldvásárhelyi”! 

 

Novemberi hírlevelünkben új előadássorozatunk indulásáról, a Karácsony közeledtével Advent 

hagyományáról, valamint szintén egy karácsonyhoz kötődő szokás, az „őrült vásárlás” apropóján 

létrejött mozgalomról, ennek jeles napjáról, a „Ne vásárolj semmit nap”-ról olvashat. 

 

Kellemes olvasgatást! 

 

Üdvözlettel: 

A Környezeti Információs Központ Csapata 
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Előadás felnőtteknek és érdeklődő fiataloknak a Környezeti Információs 
Központban 

 

Indul felnőtteknek, érdeklődő fiataloknak szervezett előadássorozatunk, melyre sok szeretettel 
hívjuk és várjuk Önt, családtagjait, ismerőseit! Első előadásunkra 2014. december 9-én 16:30-kor 
kerül sor oktatóközpontunkban. Az előadás címe: "Új "szuperfa" a piacon? Melyik ez a fa, miért 
lehet hasznos környezetvédelmi szempontból? Várjuk megtisztelő érdeklődésüket! 

 

 

 

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ELŐADÁS-SOROZAT I. 

 

 

A Környezeti Információ Központ szeretettel meghívja Önt és kedves családját, ismerőseit 

 

 

a 2014. december 9-én 16:30- kor kezdődő előadássorozat első előadására, melynek címe: 

 

 

Új „szuperfa” a piacon? Melyik ez a fa, miért lehet hasznos 
környezetvédelmi szempontból? 

 

 

Előadó: Éles György, a bblue Network Division vezetője 

Háziasszony: Walterné Böngyik Terézia 

Helyszín: 6800, Hódmezővásárhely, Hunyadi utca 3. (kórház L épület) 

További információ a további telefonon 06-62 532-165 vagy 
zoldvasarhely@hodmezovasarhely.hu e-mail címen kérhető. 

mailto:zoldvasarhely@hodmezovasarhely.hu
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Jeles nap novemberben 

 

Ne vásárolj semmit! - november utolsó péntekén. (november 28.) 
 

Mi is ez? Hogyan is jött létre és miért? 
 

A ne vásárolj semmit! napot 1992 szeptemberében 
Mexicóban tartották, a kanadai Ted Dave 
kezdeményezésére, aki a reklámszakmában dolgozott. 

Ezzel akart tiltakozni a reklámok szüntelen 
túlfogyasztásra való ösztönzése ellen. Mottója az volt: 
Ami elég, az elég!  

Azóta egyre több ország vette át a Ne vásárolj semmit! 
nap megtartását. 

  

Magyarországon először 2011-ben tartották. Azokban az országokban, ahol a fogyasztói "kultúra" 
már korábban elhatalmasodott, több mint tíz éve tartják meg a fogyasztói böjt eme ünnepét. Az 
idén több mint hatvan országban több százezer ember vesz részt az egynapos vásárlási szünetben. 

  

Fekete nap a kereskedelemnek, kritikus tiltakozás a túlfogyasztás, a jólét, a vagyon egyenlőtlen 
elosztása, és a reklámnak a mindennapi életünkre gyakorolt hatása ellen. 

  

A nemzetközi akció az észak-amerikai hálaadás ünnepéhez kötődik, a hálaadás 
november negyedik csütörtökére esik, az azutáni pénteken van a fekete péntek - a 
karácsonyi vásárlás kezdete, és a „Ne vásárolj semmit!” nap is. Ezen a napon az 
üzletek óriási leértékeléssel csalogatják a vevőket a Karácsonyi ajándék 

megvásárlására. 
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Advent 

A szó latin eredetű, jelentése: megérkezés, az Úr érkezése. A karácsonyra való előkészület ideje, 
kezdete András naphoz (nov.30) legközelebb eső vasárnap. 

 Bod Péter ref. lelkész, egyházi és történetíró ezt írta a 18. század közepén:  
"így neveztetnek a mostani rendtartás szerént a karácson előtt való négy hetek. Régen voltanak 
hat hetek a Szent Márton napjától fogva, aholott kezdi most is a görög eklézsiában négy hetekre 
szoríttatott ilyen fundamentomon, mert a Krisztusnak négy adventusa, eljövetele vagyon. Midőn a 
testben megjelent. Midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti. Midőn halála óráján elmégyen 
az emberhez. Midőn eljő az utolsó itéletre. Rendszerint kezdődni szokott Szent András napján." 
Régen éjféli harangzúgók jelezték kezdetét, egyben az egyházi év megnyitását is. Egykoron a 
vallásos emberek szigorú böjtöt tartottak, ezen idő alatt, falun hajnali misére jártak, amit a 
középkorból eredeztetett kifejezésekkel angyali vagy aranyos misének is hívtak, és Szűz Mária 
tiszteletére ajánlottak. 
Általában az egyházi ünnepekhez különféle hiedelmek, babonák társulnak. Advent időszakához is 
kötődik néhány ilyen. Pl.: 
- az eladósorban levő lány a hajnali misére való első harangozáskor a harang köteléből három 
darabot tépett, amit aztán a hajfonó pántlikájában hordott, hogy farsangkor sok kisérője legyen. 
- az Alföldön volt szokás, hogy a hajnali misére való harangozáskor a lányok mézet vagy cukrot 
ettek, hogy ettől édes legyen a nyelvük, s mielőbb férjet "édesgessenek" magukhoz. 
- Erdélyben volt szokás, hogy a hajnali mise ideje alatt az összes ajtót, ablakot zárva kellett tartani, 
mivel ilyenkor a boszorkányok állati alakot öltenek, házakba, ólakba próbálnak jutni, s ott rontást 
okozni. 
- az Ipoly mentén járta az a hiedelem, hogy az elázott pénz Advent idején tisztul. 
- Salgótarján környékén azt tartották, hogy ilyenkor tüzes emberek jártak, kiknek a szájukból tűz 
áradt. Az ilyen tüzes emberek ellen a néphit szerint olvasóval (rózsafüzér) lehetett védekezni. 
Advent idején a leghosszabbak az éjszakák, meglehetősen jó alkalmat adva a varázslásra. Az 
Egyház ajánlja ezen időszak szentjeinek segítségül hívását. (András, Borbála, Luca, stb.) 
A néphit kapcsolatba hozza saját mágikus várakozásait az említett szentekkel, de nem csupán a 
vallás tanítása alapján, hanem mágikus hatalmat is tulajdonít neki. 

Modern rohanó életünkben a szívük, lelkük mélyén mi is várakozunk valamire, valakire. Ez a négy 
hét a "szent várakozás" időszaka. Várjuk a Messiást, mert tudjuk "eljő és nem késik". (forrás: 
http://paloc.index.hu/este/advent.htm) 

 

Adventkor a XIX–XX. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú 
ősét 1840-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy 
felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden 
nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. 

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet 
négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus 

körökben egy rózsaszín kivételével lila. Az első koszorúban 19+4 gyertya 
volt, jelképezve a hétköznapokat is. 

http://paloc.index.hu/este/advent.htm
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A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák 
számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad 
karácsonykor. 

Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. Ez utóbbiról gyakran- 
tévesen- azt hiszik, hogy a negyedik vasárnapon kell meggyújtani, de valójában advent harmadik 
vasárnapja az "örömvasárnap"- ami a böjtbe egy kis vidámságot hoz, hogy már közel van Krisztus 
eljövetele, azaz a Karácsony. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre 
(vagy közösségre) is utalnak: 

* Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit); 
* zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény); 
* Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez 
(szeretet); 
* Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya). 

Ádvent első vasárnapja 

Időpontja évről évre változik, Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnapon 
ünnepeljük. Színe a lila: a templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát visel, 
illetve az adventi koszorún elsőnek meggyulladó gyertya színe is lila. 

Ádvent második vasárnapja 

Színe hasonlóképpen a lila. Az ádvent mellett a nagyböjti 
időszaknak is lila az ünnepi színe az egyházi liturgiában. Számos 
helyen a karácsonyt megelőző hetekben a lilát kékkel 
helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól. 

Ádvent harmadik vasárnapja 

Gaudete (Örvendjetek!) vasárnap kiemelkedik a többi közül, ádvent második felének kezdetét jelzi. 
Színe a rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja. 

Ádvent negyedik vasárnapja 

Színe a bűnbánatot kifejező lila. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a 
napon. 

 

November 30, december 7, 14 és 21. 
Adventi gyertyagyújtás 
Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 
Szervező: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ 
Tel: 62/530-100 

 

Hírek 

→ Tavasszal indul most már hagyományosnak nevezhető fotópályázatunk. Aki szeret fényképezni, 
és szívesen megméretné magát, már készülhet, hiszen a téli környezet is megannyi jó témával 
kecsegtet. Részletek később. 

→ Már a Facebookon is elérhetők vagyunk! www.facebook.com/zoldvasarhely 


