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Újévi szokások külföldön 

Angliában elterjedt szokás, hogy éjfélkor fagyöngy alatt a szerelmespárok csókolóznak, így 

abban az évben elválaszthatatlanok lesznek. Egy másik szokásuk az is, hogy a házigazda az 

óra első ütésére kinyitja az ajtót, hogy az óév kiszálljon az ajtón. A tizenkettedik ütésnél pedig 

becsukják, mert megérkezett az újév. 

Dél-Afrikában Olaszországhoz hasonlóan ünnepi lomtalanítás veszi kezdetét újévkor. 

Elektronikai eszközöket és fából készült bútorokat dobnak ki az ablakon, de sajnos sok 

sérülés is volt már ebből.      Simon Barnabás 

 

A farsang és a Busójárás 

Mohácson elterjedt téltemető felvonulás a Busójárás. 2009-ben az UNESCO szellemi örökség 

listájára került, 2012-óta pedig hungarikumnak számít. A busók faragott fa maszkot, és 

hatalmas bundát viselnek. Célja, hogy a telet elűzzék és várják a tavaszt. A busójárás során a 

beöltözött civilek felvonulnak és hatalmas zajt csapnak Mohácson. A faragóknak és a 

jelmezkészítőknek nagyon sok munkával jár a busóknak készülő álruha. A vízkereszttől 

(január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak, a farsang, az európai 

kultúrkörben tradicionálisan a vidám mulatságok és lakomák időszaka. Mohácson 

a farsangkor a busók a hagyományoknak megfelelően öltöznek fel.  

Ronyecz Bence 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang
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Farsang újrahasznosítva 

 

Farsangi díszt is lehet csinálni néhány kidobandó dologból. Akár maszkokat, vagy csak simán 

egy girlandot. Szép lesz, bármit csinálunk belőle. És családi időtöltés is lehet a készítése, de 

ha valaki unatkozik egy jó kreatív folyamat is lehet unalom ellen. És ahelyett, hogy vennénk, 

valamilyen díszt ez lehet a mi saját munkánk. Nagyon menő is a saját újrahasznosított maszk, 

vagy dísz.          Ronyecz Bence 
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A magyar kultúra napja 

 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey 

Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon írta meg a Himnuszt.  

 A napról való megemlékezés ötletét Fasang Árpád zongoraművész vetette fel 1985-ben. 

Szerinte „ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, 

és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. 

Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok 

megoldásában is”. Szép gondolat nem? De. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések 

alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, 

gyökereinknek, nemzeti tudatunk felélénkítésére. Végül a nap tényleges megünneplésére a 

Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december végén tett felhívást és 1989 januárjában 

ők szervezték meg az első évfordulót és azóta évente ünneplik meg ezt a napot.  

 Az emléknapon a magyarság szerte a világban megemlékezik a kulturális értékünkről. 

Kiállításokat és koncerteket, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat 

tartanak, megszervezik az Együtt szaval a nemzet című programot és a Magyar Drámaíró 

Verseny döntőjét. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá az oktatással, 

pedagógiával kapcsolatos díjakat: az Apáczai Csere János-díjat, a Brunszvik Teréz-díjat, az 

Éltes Mátyás-díjat, a Karácsony Sándor-díjat, a- Kiss Árpád-díjat, a Németh László-díjat, a 

Szent-Györgyi Albert-díjat. 

Mészáros Mira 
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Kulcsár Éva néni elküldte nekünk az osztályával készített műsort, amelyet itt közlünk. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

 

Zene: Himnusz  (1:30) 

Van egy dal, amit előbb megtanulsz, még mielőtt a tartalmát megértenéd. Amíg pici vagy, 

csak hallgatod a televízióban, amikor a győztes magyar sportolók tiszteletére felkúszik a rúd 

csúcsára a piros – fehér – zöld nemzeti lobogónk. Vagy az iskolai és városi ünnepélyeken, 

ahol tiszteletadással és meghatottan éneklik együtt a résztvevők. Aztán egy idő után magad is 

megpróbálod énekelni, s egyre biztosabban dalolod a többiekkel. Amire az iskolában tanulsz 

róla, már ismered, szereted, hozzád tartozik ez a dal: a magyar Himnusz. 

A Himnusz Kölcsey Ferenc költeménye. Olyan vers, amelyben a költő Magyarországot és az 

e hazát szerető, védelmező és érte meghalni is kész magyar népet dicséri. Versében 

felemlegeti történelmünk dicsőséges eseményeit és véres küzdelmeit, veszteségeit. A 

bevezető és a záró versszakokban pedig Istent hívja segítségül, hogy végre boldogságban,  

békében élhessen e földön a magyar. Minden népnek van nemzeti himnusza, de ilyen, 

Istenhez szóló, védelmet kérő nem akad több.  Ezért is nevezzük Kölcsey Himnuszát a 

magyar nép imádságának. 

Már a 16. századtól kezdve a korábbi templomi himnuszok nyomán szerte Európában 

néphimnuszok, nemzeti himnuszok éneklésével jelezték összetartozásukat az országok lakói.  

Magyarországon még a 18. században is az „Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga” és a 

„Boldogasszony anyánk” kezdetű vallásos énekeket énekelték néphimnusz gyanánt. 

Így volt ez egészen 1823. január 22-éig, amikor Kölcsey Ferenc megírta a Himnuszt, a 

magyar nemzet legszebb imádságát.  

A Himnusz születésének emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra 

Napját. E nap jó alkalom arra, hogy felidézzük a kort, melyben „jelszavaink valának: haza és 

haladás.” 
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E bús imádságot dalolta ajkam, 

Mikor nem is tudtam még, mit dalol, 

Csak éreztem, hogy orgonás szavakban, 

Ezer év búja búg a hant alól. 

A Végeken, hol mély magányban éltem 

S Rodostó gyásza szállt lelkem felett, 

A néma dacban, büszke szenvedésben 

Fajtám keserve, megértettelek! 

E dalt dúdoltam ott fáradt ajakkal, 

Az éghez oly közel járt e magyar dal, 

Kárpátok ormán ültem egyedül 

És gondolkoztam Kölcsey felül, 

Ki félszemével a jövőbe látott, 

Szent táltosunk, teljék be látomásod! 

Erkel Ferenc jó húsz évvel később zenét komponált a Himnuszhoz.  Hogy milyen áhítattal 

alkotta meg művét, azt saját szavaiból tudjuk. 

A történet szerint Erkel nem akart pályázni, de Bartay Endre a határidő lejárta előtt egy 

nappal bezárta őt egy „mellékszobába”, ahol kopott zongora állt. A Nemzeti igazgatója némi 

kottapapírt és a Hymnus szövegét is hátrahagyta. Gárdonyi szavaival így emlékezett Erkel az 

ezt követő pillanatokra: 

„Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene azt a himnuszt megcsinálni? Elém 

teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut 

az én első mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami 

szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson először eszedbe. És ott, a szoba 

csöndességében megzendültek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A 

kezemet a zongorára teszem, és hang-hang után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a 

himnusz, úgy amint ma ismerik. Akkorra már visszajött Bartay is. Eljátszottam neki. Szépnek 

mondotta.”  

Zene: (Zongorán vagy más hangszeren csak néhány ütem játszása a Himnuszból)   
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Erkelnek sikerült megtalálnia a Himnusz szövegéhez méltó zenét. Bizonyság rá, hogy azok a 

pozsonyi harangok azóta is megszólalnak minden magyar lelkében, ha a Himnuszt hallja vagy 

énekli. 

Az 1896-os Athéni olimpián az úszóversenyeket a Zea-öböl 11 fokos hideg vizében 

rendezték. A magyar Hajós Alfréd ért elsőként célba. Győzelmét követően a görög zenekar 

elkezdte játszani a bajnok országának himnuszát: az osztrák császári himnuszt. Az első 

magyar olimpiai bajnok visszaemlékezései között ezeket a gondolatokat olvashatjuk: 

 „De egyszerre elhallgatott a zene s a hirtelen beállt csendben néhány ember ajkán 

megszólaltak a magyar himnusz hangjai. Az volt az érzésem, hogy a kis magyar kolónia tagjai 

inthették le a zenekart s énekelték el nemzeti himnuszunkat.” 

Zene: Brahms: Magyar táncok 

Mindenki a szülőföldjét szereti elsősorban, többre tartja a földkerekség más tájainál, és 

honának minden szülöttje leginkább az övéinek életét vágyik megismerni.  

Minden, amit a szem belát,   

Itt e föld, mely kenyeret ád,   

E folyók tele halakkal,  

E szőlőhegyek falvakkal:  

Ez a haza! 

Amerre a hegylánc kéklik,   

Merre a berek sötétlik,   

Merre a róna kanyarul,   

Melyre a kék ég leborul:  

Ez a haza! 

Hol egykor őseink laktak,   

Itt csatáztak, itt mulattak,   

Ahol a határt ők szabták  
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S örökségül reánk hagyták:   

Ez a haza! 

 

Ez a föld, mely drága nekünk,   

Melyet legjobban szeretünk,   

Ahová, bármerre járunk,   

Mindig vissza-visszavágyunk:  

Ez a haza! 

 Liszt: Les Preludes 

Magyarnak lenni, tudod mit jelent? 

Magasba vágyva tengni egyre lent, 

Mosolyogva, mint a méla őszi táj, 

Nem panaszolni senkinek, mi fáj. 

Magyarnak lenni: tudod mit jelent? 

Küzdelmet, fájót, végesvégtelent. 

Születni nagynak, bajban büszke hősnek. 

De döntő harcra nem elég erősnek: 

 

Úgy teremtődni erre a világra, 

Hogy mindig vessünk, de mindig hiába, 

Hogy amikor már érik a vetés, 

Akkor zúgjon rá irtó jégverés... 

 

(A zene lehalkul, elhallgat.) 

 

De túl minden bún, minden szenvedésen 

Önérzetünket nem feledve mégsem. 

Nagyszívvel, melyben nem apad a hűség, 

Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! 
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Magyarnak lenni nagy szent akarat, 

Mely itt reszket a Kárpátok alatt: 

Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva: 

Viselni sorsunk, ahogy meg van írva: 

 

Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, 

Vérünkbe oltva örök honszerelmét, 

Féltőn borulni minden magyar rögre, 

S hozzátapadni örökkön - örökre!... 

 

Mi minden voltál már nekem, édes hazám! 

De most érzem csak, hogy mi voltál igazán. 

 

Most érzem, hogy nincs hely számomra kívüled 

S mi börtönnek látszott, szabadság tornya lett. 

 

Most érzem, hogy sorsom a hazámnak sorsa, 

Mint fához a levél, hulltomig kapcsolva. 

 

Mert nem madár vagyok, hanem csak falevél, 

Mely, ha fája kidőlt, sokáig ő sem él. 

 

A magyar kultúra egyidős Magyarországgal. A magyar nép életét, gondolatvilágát, 

hovatartozását, helyét a világban kultúránk ismerete adja. 

Kultúránk mutatja, bizonyítja eredetünket, létünket. 

Zene:   Erkel Ferenc: Bánk bán /Hazám, hazám 

Himnusz:  /Bessenyei Ferenc   (3:06) 

 

A Magyar Kultúra Napjára készült zenés-verses összeállítást a 6.b osztály tanulói készítették. 
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Jeles napok januárban 

 

Január (régiesen Januárius) az év első, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. 

Nevét Ianusról kapta, aki a kapuk és átjárók istene volt az ókori római mitológiában. A 

népi kalendárium szerint január neve Boldogasszony hava.  A 18. században a magyar 

nyelvújítók a januárnak a zúzoros nevet adták. 

A január és a február volt az utolsó két hónap, amit utólag hozzáadtak a római naptárhoz, 

mivel az ókori rómaiaknál ez a téli időszak eredetileg nem kapott hónapot. Bár egy ideig 

még március volt az év első hónapja, hamarosan a január vette át ezt a helyet. Ezt követően 

a konzulok is január 1-jén léptek hivatalba. 

A hónap első napja a mindenki által ismert újév napja. 

A hónap egyes napjainak egy-egy jellemzőbb ünnepe, emléknapja: 

január 1.: Újév napja · a béke világnapja · Szűz Mária istenanyaságának ünnepe 

január 3.: Jézus nevének napja 

január 4.: A Braille-írás világnapja 

január 6.: Vízkereszt (a farsang kezdete) 

január 12.: A 2. magyar hadsereg emléknapja 

január 14.: India - szankranti az őszi aratás záróünnepe 

január 15.: A Wikipédia születésnapja (Wikipedia Day) (2001)  

január 17.: Nagy Szent Antal ünnepe 

január 18.: Árpád-házi Szent Margit ünnepe 

január 20.: Szent Sebestyén ünnepe 

január 21.: Szent Ágnes ünnepe 

január 22.: A magyar kultúra napja 

január 23.: Kaposvár napja 

január 24.: Szalézi Szent Ferenc ünnepe 

január 25.: Szent Pál apostol megtérése 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89v
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ke
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_3.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_4.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Braille-%C3%ADr%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_6.
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzkereszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_12.
https://hu.wikipedia.org/wiki/2._magyar_hadsereg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_14.
https://hu.wikipedia.org/wiki/India
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_15.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_17.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Remete_Szent_Antal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_18.
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1zi_Szent_Margit
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_20.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Sebesty%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_21.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_%C3%81gnes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_kult%C3%BAra_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_23.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_24.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szal%C3%A9zi_Szent_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1l_apostol
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január 27.: A holokauszt nemzetközi emléknapja 

január 28.: Aquinói Szent Tamás ünnepe 

január 29.: Balassagyarmat, „a legbátrabb város” napja 

január 31.: Bosco Szent János ünnepe 

 

Mozgó ünnepek és emléknapok 

január második hétfője: Szeidzsin-siki - A japánoknál „a nagykorúvá válás” 1948 óta 

nemzeti ünnep, amikor az ország azokat ünnepli, akik betöltötték a 20. életévüket. Ezt a 

napot január 15-én ünnepelték egészen 1999-ig, amikor a japán vezetés az egymást követő 

munkaszüneti napok mellé tette, a rohamosan fejlődő gazdaság hatására. 

január harmadik hétfője: USA - Martin Luther King Jr. Nap (Martin Luther King Jr. Day) 

január utolsó vasárnapja: A lepra elleni harc világnapja 

január vége: Srí Pancsami (Shree Panchami) hindu tavaszünnep 

január 21 és február 21 között: kínai holdújév 

január közepe és február közepe között: tu bisvát, a fák ünnepe. 

 

Tu bisvát-fák ünnepe 

 

A fák újéve virágzó fákkal 

A természet szeretete már Mózes korában is fontos volt a zsidó nép számára, a gyümölcsfák 

védelme pedig különösképpen. Ezt igazolja az, hogy a gyümölcsöt termő fákat még háború 

idején sem volt szabad kivágni. Ennek egyik megnyilvánulása ez az ünnep is. 

         Schuster Mónika 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_27.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_28.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aquin%C3%B3i_Szent_Tam%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_29.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balassagyarmat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_31.
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_feln%C5%91tt%C3%A9_v%C3%A1l%C3%A1s_napja
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagykor%C3%BAs%C3%A1g&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1948
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lepra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hinduizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hold%C3%BAj%C3%A9v
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tu_bisv%C3%A1t
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Urue%C3%B1a_almendro2_lou.jpg
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Valentin nap 

Feb. 14. 

Alapvetően egy III. századi keresztény paphoz Szent 

Valentinhoz (Szent Bálinthoz) köthető. Nálunk a szerelmesek 

ünnepén általában mindenki virágot, csokoládét, vagy képes 

lapot ad a kedvesének. A Valentin nap jellegzetes alakja 

Cupido vagy más néven Amor, aki az íjával szerelmes nyilakat 

lő ki. De természetesen máshol is tartják a szerelmesek ünnepét. Nézzük hát meg máshol 

milyen az emberek Valentin napja: 

Anglia: 

 A 15. század vége óta vannak Valentin párok Angliában, akik egymásnak kisebb 

ajándékokat vagy költeményeket küldenek. 

 A virágok ajándékozásával való kapcsolat visszavezethető Samuel Pepys költő 

feleségére Elizabeth Pepysre, aki 1667-ben férje szerelmes levelére egy virágcsokorral 

válaszolt. 

Németország: 

 1950-ben Nürnbergben volt az első Valentin-napi bál. 

 Általánosan ismertté a virágtermesztők és az édességipar reklámjaival lett. 

 Időközben megjelentek az édességcsomagok, kártyák és parfümök is, de a 

legfontosabb ajándék továbbra is a virág. 

Brazília: 

 Brazíliában június 12-én ünneplik ezt a napot. 

Finnország: 

 a Valentin napot a „barátság” napjaként ünneplik, melyen képeslapot küldenek, vagy 

kisebb ajándékot adnak át egymásnak azok, akik a másikat szimpatikusnak találják. 

 

Mészáros Mira 
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Bogáncs filmajánló 

 

Egy nagyon 

izgalmas film. 1959-ben 

készült Fejér Tamás által. 

Fekete-fehér kalandfilm. 

Egy fekete pudliról 

szól, aki izgalmas 

helyzetekbe kerül. Eleinte 

egy öreg juhász a gazdája. 

Unokájára bízza egy kis 

ideig, aki elveszti egy 

közeli erdőben. Megtalálja 

egy cirkuszi bohóc, aki 

megtanítja különféle 

trükkökre. Bogáncs majd 

elszökik onnan és egy 

sintérterepre kerül, ahol 

kisérleteket hajtanak végre, 

amelyek halálosak. De 

megszeretteti magát a 

tulajdonossal és ő nem öli 

meg a kutyát. A végén meg 

a kutya visszajut az öreg juhászhoz. 

Simon Barnabás 

 

 

 

 

 


