Január-Boldogasszony hava

Az újév kezdetéhez fűződő hagyományaink a család szerencséjét, egészségét, gazdasági
életét kívánták megalapozni jóslással, varázslással és egyéb bűvös mesterkedésekkel.
Szilveszter napján malachús került az asztalra, mivel a disznó előtúrja a szerencsét. Újév
első napján lencsét ettek, hogy sok pénzük legyen. Ügyeltek arra, hogy fő étkezéskor egész
kenyér kerüljön az asztalra, az év minden napján jusson a háznépnek kenyér. Az ünneplő
szokásokhoz tartozik, hogy ilyenkor rétest sütnek, ezzel „nyújtják” az óévet, és igyekeznek
talpon várni az éjfélt, így az újévben frissek lesznek.
Nagyapáink úgy tartották, hogy amit újév napján tesztnek, az egész évükre hat, mivel
folyamatosan megismétlődik. Ezért a kút friss vizében mosakodtak, hogy az év minden
napján frissek legyenek. Kerülték a veszekedést, és számos munka végzése is tilos volt. Pl.
a mosás, vasalás, állatbefogás.
Szerencsét hozó eseménynek tartották, ha újév napján elsőnek férfi érkezik látogatóba.
Az újévnek reggelén köszönteni jöttem, a fiúi szeretet hozott ide engem.
Az Úr minden jókkal a házat szeresse, a benne lakókat pedig éltesse.
Boldog újévet kívánok!
Pénzt nem szabad újévkor kiadni, mert sok lesz az adósság. Aki viszont pénzzel mosdik,
annak sok pénze lesz.

január 6. Vízkereszt – A három királyok ünnepe. . A falvakban három királyok jelmezben
jártak a gyerekek házról házra, és köszöntő mondókákat mondtak.
A szent királyok három mágnások
Úr-Krisztust miképp szemléljük,
Eképp köszöntjük a Jézust:
Dícsértessék az úr Jézus Kriztus!...
Sok helyen ekkor bontják le a karácsonyfát. Utoljára meggyújtják még a gyertyákat, és
elosztják a rajta maradt édességeket. Ezzel lezárul a karácsonyi ünnepkört
Szokás volt a házszentelés, mely megvédi a lakókat a bajtól és betegségtől. A templomban
megszentelt vizet hazavitték, és meghintették vele a házat, ezzel elűzték az ártó gonosz
szellemeket E naptól szabad a mulatozás, kezdődik a farsang.

január 17. Antal – Remete Szent Antall már a középkorban a háziállatok, köztük a disznó
védőszentjeként tiszteltek. Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és ahhoz hasonló a nem
kellően tisztított gabonamérgezéstől kapható betegséget.
január 18. Piroska napja – Időjárás jósló nap. „ Ha Piroska napján fagy, negyven napig el
nem hagy.”
január 20. Fábián , Sebestyén napja – Az első tavasz ébresztő nap. A fák nedvkeringése
lassan megindul. Lehet magvakat csíráztatni.
január 21. Ágnes napja - Időjósló nap. „Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a
pince.”
január 22. Vince napja – A szőlészek védőszentje. E nap időjárásából még ma is
következtetnek a várható termésre. „Ha fénylik Vince tele lesz a pince.” – Szép napos az idő,
vagyis jó szőlőtermés, jó bor várható. Amilyen hosszú jégcsapok lógnak az ereszről olyan
hosszúak lesznek a kukoricacsövek.
Január 25. Pál nap – Időjárásra vonatkozó tartalma van e napnak. Túl vagyunk a tél felén,
és az idő hamarosan jobbra fordul. „Pál fordulta, hogyha tiszta bőven terem mező, búza. Ha
Pál fordul köddel, ember elhull döggel. Ha Pál napján fú a szél, a nyomába eső kél.” – Ha
derült szép az idő jó gazdasági év várható, ha pedig esős, sáros drága lesz a gabona.

