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   JOULUAJAN KORONAEXTRA 
     Tiedote 3/2020 

Hei, rakkaat ystävät, 

 

Elämme jotakin aivan poikkeuksellista aikaa, 
jollaista emme ole kokeneet sitten sotien. 
Korona-pandemia koskee koko maailmaa! 
Juuri nyt, ihan joulun alla, se nostaa jälleen 
päätään. Siksi seurammekin on joutunut 
luopumaan kaikista suunnitelluista 
tapaamisistamme, viimeisenä perinteisestä 
ruoka- ja viini-illasta. Katsomme nyt rauhassa 
ja kärsivällisesti eteenpäin. Apua rokotteen 
muodossa onkin jo tulossa. Jospa mekin 
voisimme taas tavata turvallisesti ensi vuoden 
alkupuoliskolla. Muistetaan toisiamme 
esimerkiksi puhelimitse tai viesteillä ja 
huolehditaan myös omasta terveydestämme. 

Hyvän Joulun ja Uuden Vuoden terveisin   pj. 
Pekka 

 

 

Kuva: Unkarilainen adventtikranssi, jossa on neljä 
kynttilää  

 

 

Unkarilainen joulu 

Joulu on Unkarissakin tärkeä juhla, onhan Unkari kristitty maa. Väestöstä 40 % on katolilaisia ja 
15 % protestantteja. Kommunismin aikana uskontoa ja uskonnollisia juhlia ei suosittu, joten 
kolmas ja neljäs adventti olivat silloin hopea- ja kultasunnuntai, jolloin kaupat olivat pidempään 
auki. Nykyisin adventtisunnuntait ovat taas kristillisiä pyhiä. Unkarilaiset tekevät adventiksi 
kransseja, joissa on neljä kynttilää. Jokaisena adventtisunnuntaina niistä sytytetään yksi. 

Mikulás - Unkarin joulupukki 

Mikulás tulee joulukuun 5. ja 6. päivän välisenä yönä salaa jakamaan lahjoja kilteille lapsille. Hän 
laittaa ne ikkunoille asetettuihin kenkiin. Yleensä lahjat ovat suklaapatukoita, suklaisia Mikulás-
figuureita, mandariineja tai pähkinöitä. Tuhma voi saada risukimpunkin. 
 
Mikulásilla on apureina hurjan näköisiä krampuksia. Ne ovat alunperin olleet pahuuden 
ruumillistumia, jotka ovat peräisin pakana-ajalta. Krampus on talvipäivän seisauksen paha henki, 
joka näyttää pirulta. (Krampus=kynsi). 
 
Mikulás itse oli kotoisin Myrnasta, nykyisen Turkin alueelta. Hän oli piispa, josta tuli lasten 
suojelupyhimys. Piispan merkkeinä hänellä on punaiset vaatteet, paimenkeppi ja piispan päähine. 
Katoliset viettävät hänen muistopäiväänsä 6.12.,ja siksi lahjoja jaetaan juuri tuolloin. 
Kommunismin aikana Mikulás sai uuden nimen Télapó eli Talviukko. 
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Joulunvietto kodeissa 
 
Jouluaatto on monella työpäivä, joten juhlinta ajoittuu iltaan. Yleensä perheet viettävät jouluaattoa 
yhdessä syöden, juoden ja antaen lahjoja toisilleen. Joissakin perheissä koristellaan joulukuusi 
yhdessä lasten kanssa, joissakin "Pikku-Jeesus" tuo sen valmiiksi koristeltuna. Kuusenkoristeista 
konvehdit ovat tärkeitä. Joulupöydän herkkuja ovat mm. kalaruuat kuten paprikaliemeen tehty 
kalakeitto, piparkakut, lihakeitto, kaalikääryleet ja kalkkuna. Juomana on viiniä ja pálinkaa. 

 

 

Joulupäivä 25.12. ja tapaninpäivä 26.12. ovat pyhäpäiviä, jolloin kyläillään sukulaisissa. Kirkoissa 
on messuja ja jumalanpalveluksia. Niissä lauletaan uskonnollisten laulujen lisäksi Unkarin 
kansallislaulu.  

Unkarilaiset piparkakut Mézeskalács ja glögi 

360 g vehnäjauhoja 
170 g tomusokeria 
30 g voita 
2 tl ruokasoodaa 
1 veitsenkärjellinen sekä kanelia että neilikkaa 
2 kananmunaa 
2 rkl hunajaa 

 
 
Aineet sekoitetaan ja vaivataan taikinaksi, kaulitaan ja 
otetaan taikinalevystä muotilla piparkakkuja. 
Paistetaan 175 asteen lämmössä 
5-10 minuuttia. 

Helppo glögiohje löytyy netistä https://www.youtube.com/watch?v=6wYL1_WBx_U&feature=share 

Unkarilaisia joululauluja https://www.youtube.com/watch?v=5bASY9ty7cA  
Yksi rakkaimmista lauluista on Mennyböl az Angyal, jonka voi kuunnella YouTubesta. Laulusta löytyy useita 
versioita, kun hakee nimellä "Mennyböl az Angyal". Tässä laulun sanat sekä unkariksi että suomeksi: 

 

Tämän kirjeen tiedot perustuvat pääosin Regina Monosen kansalaisopistolla vuonna 2016 pitämään 
esitelmään "Unkarilainen Joulu". Jospa voisimme niiden avulla sisällyttää omaan jouluumme pienen 
unkarilaisen lisämausteen.                                                                                                                  
Toivotamme kaikille jäsenillemme Hyvää Joulua ja Onnellista uutta vuotta!  


