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Vízkereszt 

 

A Vízkereszt az egyik legidősebb keresztény ünnep, amely Jézus Krisztus megjelenésének, 

kinyilvánulásának momentumait kapcsolja egybe, melyek 

 Napkeleti bölcsek  

 Jézus megkeresztelkedése a Jordánban 

 A víz borrá változtatása 

                                                                           

 

Katolikus főszabályként január 6-án ünneplik. A nyugati kereszténység ezen a napon 

emlékezik meg a napkeleti bölcsekről: Gáspárról, Menyhértről és Boldizsárról. Január 

hatodikán van ezeknek a neveknek a névnapja.  

Magyarországon a vízkereszt, avagy a háromkirályok ünnepe a farsang kezdete. Az ünnephez 

számos népszokás kötődik: ezek közül ma már csak az él, hogy ekkor szokás leszedni a 

karácsonyfát, mellyel végleg elbúcsúztatjuk az óévet. 

         Rab Zita 
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Farsangi ételek 

 

Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, a farsang elnevezése 

középkori német eredetű lehet. Ez a közelgő tavasz örömünnepe, egyben a tél és tavasz 

jelképes küzdelmének megjelenítése is. A farsang a párválasztás és az esküvők időszaka is 

volt, mert a nagyböjt időszakában már nem lehetett esküvőket tartani. 

 A bálokon és táncmulatságokon számos eljegyzésre is sor került. A lányok rokonaik 

közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki a farsang végén nyilvános 

színvallásként a kalapjára tűzte. A farsangvasárnap utáni hétfőn tartották az asszonyfarsangot, 

amikor a nők korlátlanul ihattak, férfi módra mulathattak. Jellegzetes farsangi ételek a 

káposzta, a disznóhús és az elengedhetetlen farsangi fánk. 

Az biztos, hogy mi magyarok farsangkor is szeretünk sokat és sokfélét enni, hiszen - a 

farsangi hagyományoknak megfelelően - a sok-sok étel elfogyasztásától a következő év bő 

termését és a disznók kövérre hízását reméljük. A mezőgazdasági munkák szüneteltek, 

ilyenkor volt a szórakozás, erőgyűjtés ideje. Szükség is volt a tartalmas, nehéz ételekre, hisz a 

farsang utolsó napja (húshagyó kedd) után elkezdődött a nagyböjt. 

Ilyen ételek: farsangi részeges csirke, káposztás csülök, Jókai bableves csülökkel, méteres 

kalács és a fánk minden fajtában, mennyiségben.:) 

        Siró István 
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A Magyar Természettudományi Múzeumban jártunk 

Január 13-án, csütörtökön elmentünk a Magyar Természettudományi Múzeumba. Mikor 

megérkeztünk, először lepakoltunk, majd egy idegenvezetővel elmentünk a bemutatóterembe.  

Ott az erdőről és annak élővilágáról beszélgettünk. Először bemutatták az erdő 

terméseit. Majd az állatokat néztük meg, például a rókát, a borzot, a nyestet, a nyusztot, a 

görényt és a sündisznót. Majdnem mindegyikről volt egy kitömött modell, aminek igazi 

bundája, vagy a sündisznó esetében igazi tüskéje volt. Az erdő bemutatása után ásványokat és 

drágaköveket is tanulmányozhattunk. Aztán még kicsit az erdőhöz visszatérve egy 

erdőmodellt tekintettünk meg. Ehhez viszont már hangok is voltak. A látogatás vége felé járva 

egy kisebb játszótéren álltunk meg. Volt egy hatalmas szivacstenger, amit mindenki kipróbált. 

Emellett volt tépőzáras darts, és egy éjszakai erdő hangulatú szoba, ahol akár vadmacska vagy 

bagoly hangot is le lehetett játszani.  

A kirándulás végén ajándékboltba is lehetett menni, ahol lehetett venni többféle ásványt 

vagy más játékokat. 

Ronyecz Bence 
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A magyar kultúra napja 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a 

kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb 

kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. A napról való 

megemlékezés ötletét Fasang Árpád zongoraművész vetette fel 1985-ben. Szavai szerint „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.” 

Rab Zita 
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A Nutella világnapja 

 

Február 5-e a Nutella világnapja, mely két olasz bloggernek köszönhető. 

Leírok pár érdekességet, amelyeket biztos nem tudtatok: 

1. Ez a termék már kb160 országban megtalálható,s ,minél többet gyártanak belőle, annál több 

üveg is kell hozzá. Egy év alatt kb. 1000 focipályát terítene be. 

2. Egy 400 g üveg kb. 53 mogyorót tartalmaz, ez az összetevők 13%-át teszi ki. 

3. 2005-ben a Nutella 40. születésnapjára kb. 27.854 ember gyűlt össze és együttesen tartottak 

reggelit, ami szinte csak nutellás kenyérből állt. 

4. Az olaszok olyannyira büszkék a csokoládés mogyorókrémre, hogy a márka 50. 

születésnapjára egy limitált kiadású postai bélyeget is forgalomba helyeztek. 

Jambrik Tamara 
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Csináld magad! 

Méhsejt hajtogatás 

1. A kartonból vágj ki egy tetszőleges nagyságú kört (sablonnak használhatsz például egy 

tányért). Ugyanekkora köröket rajzolj az összefogott selyempapírokra is (vigyázat, könnyen 

szétcsúsznak!). A kartonkört vágd félbe! 

2. A selyempapírokat vonalazd meg egymástól 2 centi távolságra húzott párhuzamos 

vonalakkal. Az első selyempapíron húzz vékony ragasztócsíkot minden második vonalra. 

Ragassz rá egy másik selyempapírt. A második selyempapíron az előbb kimaradt vonalakat 

ragasztózd be. Így váltakozva folytasd mindaddig, amíg elfogynak a selyempapírok. (Minél 

többet használsz, annál sűrűbb lesz a méhsejt gömb rácsozata.) 

3. Az utolsó selyempapírra ragaszd fel a két karton félkört. Óvatosan nyisd szét a gömböt, és a 

két karton félkört tépőzárral vagy ragasztóval rögzítsd egymáshoz! 

Ronyecz Bence 
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Valentin-nap 

A legenda szerint februári Valentin-nap Szent Valentin nevéhez kötődik. Valentin a III. 

században élt, aki kiállt az emberek jogaiért. Az akkori uralkodó II. Claudius úgy vélte, hogy 

a nőtlen férfiakból jobb katonák válnak, mint azokból. akiknek családjuk, feleségük van, ezért 

megtiltotta a fiatal férfiak nősülését. 

Valentin viszont úgy tartotta, hogy ez a döntés káros a fiatal férfiaknak, ezért titokban 

összeeskette a szerelmeseket, még a katonákat is. A friss házasokat saját kertjéből szedett 

virágokkal ajándékozta meg. 

Amikor II. Claudius rájött az árulásra, bebörtönözte a papot. Valentin összebarátkozott 

börtönőrével és hite erejével, imáival visszaadta a börtönőr vak lányának látását. 

Kivégzése elött üzenetet küldött a lánynak, amelyet így írt alá: 

„A te Valentinod.” 

A Valentin-nap magyar megfelelője a Bálint-nap. Ezt a napot már a középkorban is 

ünnepelték, s számos babona és népszokás kapcsolódik hozzá.  

Magyarországra a Magyar Virágkötők Szakmai Egyesülete vezette be1990-ben, azzal a céllal, 

hogy népszerűsítsék a virágkultúrát és a tavasz várást. 

Mára már gyakori szokás Valentin-napi köszöntőlapok készítése, küldése. 

Rab Zita 
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Érdekességek Jókai Mórról 

 

1. Móricznak keresztelték, míg egyszer csak kapott egy levelet Tóth Lőrinc nevű barátjától, 

aki tréfásan Mórnak címezte azt. Jókai hasonló szellemben küldött választ, Tóth Lőr-nek, de a 

rövidített nevet végül is megtartotta. 

 

2. Gyerekként annyira félős volt, hogy szülei alig engedték ki a házból. Legjobban a nagy 

szakállú zsidóktól, a kutyáktól és az élve eltemetéstől rettegett. 

 

3. Jól tudott németül, latinul, franciául, olaszul, angolul. 

 

4. Minden nap reggel 6-kor kelt és délelőtt tízre már kész is volt az aznapi írói munkával. 

 

5. Fiatalon gyerekeket tanított rajzolni, és több olajképet festett, például Petőfiről is. 

 

6. Bár ügyvédként végzett, csak egyetlen pert sikerült megnyernie – fel is hagyott az 

ügyvédkedéssel. 

 

7. Mikor 1848. december 30-án a császári hadsereg Bécs megfékezése után Pest ellen kezdett 

nyomulni, a Gellért hegynél sáncot ásó ezernyi ember között ott ásott Jókai is első 

feleségével, Laborfalvi Rózával. 

 

8. Ő volt az első magyar író, aki regényei honoráriumából nagypolgári stílusban élhetett. 

 

9. 1863 februárjában lapszerkesztőként perbe fogták és katonai törvényszék előtt – 

csendháborítás címén – egy év nehéz vasas börtönre ítélték, nemesi címe elkobzása mellett. 

Elnéző parancsnokának jóvoltából azonban a nehéz vas helyett svábhegyi kirándulgatásokkal, 

lukulluszi lakmározásokkal, olvasgatással, írással telt a büntetés, majd egy hónap múlva ki is 

engedték. 

 

10. Hobbik egész sorát művelte: tornázott, vívott, lőtt, rajzolt, festett, elefántcsontból kis 

szobrokat faragott, szőlészkedett, gyümölcsöt termesztett, értékes tengeri csigákat gyűjtött  
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lelkesen, 8 cm-es távcsövével rendszeresen kémlelte a csillagokat. 

 

11. Halála estéjén ágyban fekve zsebóráját hozzáigazította a lakásban található többihez, majd 

azt mondta: Aludni akarok – s valóban meghalt. Sírjára – végrendelete szerint – házának 

kapufélfájából kellett fejfát csinálni. 

 

12. 2003 nyarán kisbolygót neveztek el róla, amely kb. 4-5 km átmérőjű és 5,54 év alatt kerüli 

meg a Napot. 

 

Patyanik Éva 

 

 


