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GUY FAWKES DAY 

 

Iskolánkban immár második éve tartjuk meg ezt a brit ünnepet, amely egyre népszerűbb köztünk, 

gyerekek között. 

Ezen a napon azt ünneplik, hogy 1605-ben Londonban leleplezték az I. Jakab angol király 

elleni lőporos összeesküvést, melynek egyik résztvevője volt Guy Fawkes. Az a szokás, hogy 

a gyerekek nem használt ruhából, papírból, szalmából csinálnak egy ember formájú bábut, 

amit utána elégetnek (a felnőttek szokták általában meggyújtani). A barátnőm és én is 

csináltunk bábut. Nem volt egyszerű, először a fejét kezdtük el csinálni, utána jöhetett a teste, 

majd a lábai, kezei. 

Jambrik Tamara Tünde 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Jakab_angol_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C5%91poros_%C3%B6sszeesk%C3%BCv%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes
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Luca nap 

 Szent Lúcia a keresztények által az V. század óta tisztelt szűz vértanú. A Siracusa városának 

egyik legelőkelőbb családból származott. Lúcia elkísérte beteg édesanyját a mintegy 40 

mérföldnyire lévő Cataniába, Szent Ágota sírjához, hogy a gyógyulást kérjék. Imái 

meghallgatásra leltek, édesanyja meggyógyult, az álmában megjelent Szent Ágota pedig 

felajánlotta neki a keresztséget. Az év legsötétebb időszakára esik Luca napja, amikor a néphit 

szerint a gonosz szellemek visszajárnak. Luca boszorkányos jellegéhez kapcsolódik az ötszög 

alakú Luca széke készítése is, amelyet ezen a napon kezdtek faragni, s készítéséhez kilencféle 

fát használtak: kökényt, borókát, jávorfát, körtét, somot, jegenyefenyőt, akácot, csert, rózsafát. 

Ennek karácsonyig el kellett készülnie. 

 

Rab Zita 

 

é a mi 
A  
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Márton nap 

Iskolánkban a vírus előtt már mondhatni hagyománnyá vált a Márton nap megtartása, 

amelyre egész biztosan sokan emlékeznek még. Bennem él a kép a sok rohangáló 

csapatról, amelyek tagjai lelkesen gyűjtötték a kis ludakat, hogy végül cukorkára 

beválthassák.  

De miért is eszünk libát ezen a napon? S mit tudunk ezekről a finom ételekről?  

A libaevés hagyománya - legalábbis a legenda szerint - visszanyúlik Márton püskökké 

avatásához. Miután megtalálták őt a libaólban, a szertartást követően, tiszteletére hatalmas 

lakomát rendeztek, a menü pedig nem más volt, mint libasült és bor. 

Az első valóban hiteles írásos feljegyzések szerint 1171-ben egészen biztosan tartottak 

Márton-napi libalakomákat. November 11. jelezte a tél kezdetét a paraszti világban, s ilyenkor 

fejezték be a földeken a mezőgazdasági munkákat. A cselédek megkapták az évi juttatásokat, 

nem mellesleg grátiszként egy-egy libát. A liba húsából - leginkább annak hátsó feléből - a 

papnak is minden évben küldtek, s bizony innen ered a "püspökfalat" kifejezésünk. 

Szent Márton lúdjához számos hiedelem is kötődött. Aki ezen a napon libát nem eszik, egész 

évben éhezik. Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. Sok 

helyütt még ma is jósolnak a liba mellcsontjából: ha fehér és hosszú, havas, rövid telünk lesz, 

ha barnás, akkor locspocsos. A libatojás Egyiptomban az élet jelképe volt, Kínában pedig a 

házastársi hűség szimbóluma. Az álmoskönyvek szerint gágogást hallani, lúddal álmodni 

tisztességet jelent, pedig a liba (amúgy) a szószátyárság jelképe.  

Siró István 
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Végre itt a Mikulás! 

A mi iskolánkban is természetesen ünneplünk december 6 -án, és ellátogat 

hozzánk a Mikulás.  

A tavalyi tanévben sajnos nem tudott hozzánk eljönni, akkor Manó -napot 

tartottunk. Idén már reggel fél nyolctól nyolcig hallgathattunk dalokat a 

nagyszakállúról. Ezzel már meg is teremtette az aznapi alaphangulatunkat.  A 

Mikulást mindig nagy örömmel várjuk, különleges ez a nap számunkra.  

 Mindig hoz valamilyen ajándékot vagy csomagot a gyerekeknek. Főképp az 

alsósok élvezik, de a felső tagozat is örül egy kis édességnek. Tavaly Kinder csokit 

és mindenféle finomságot kaptunk, idén viszont egy Merci csokival lepett meg 

minket. Mindenki elkezdte cserélgetni a csokikat, mert volt, amit nem szeretett, vagy 

csak sok olyat akart, amit nagyon szeret, például tejcsokist, marcipánost, vagy éppen 

kávést. 

Bár már két éve felsősök vagyunk, szerintem az idei eljövetel volt a legjobb.  

Ronyecz Bence 

i         6ü 
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Adventi 4. gyertyagyújtás 

 

Vasárnap meggyújtottuk az adventi koszorúkon a negyedik gyertyát is.  Az advent szó 

jelentése eljövetel, az Úr eljövetele. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el 

jutalmát. 

Mai rohanó világunkban elgondolkodtam azon, vajon mi miért várjuk a karácsonyt? Mit jelent 

ez nekünk? S miről szól számunkra az advent időszaka? 

Hetedikes és nyolcadikos tanítványaimat kértem meg, írják le nekem, mit jelent számukra az 

adventi időszak. Gondolataikat egy csokorba szedtem, hallgassátok szeretettel! 

 

„Nekem a várakozást, az ünnepre való felkészülést jelenti. Sokan ilyenkor az ajándékokra 

várnak Szentestén, én viszont annak örülök, ha együtt van a család.” 

„Az év leghangulatosabb ünnepe. Az emberek házakat díszítenek több- kevesebb sikerrel, de 

boldogan töltenek időt a szeretteikkel, családjukkal.” 

„Öröm, hogy együtt van a család és gyújtjuk a gyertyákat.” 

„A tél elejét. Várakozást. Ajándékozást. Meghittséget. Szeretetet, örömöt. Melegséget.” 

„Az advent nekem azt jelenti, hogy várok a karácsonyra, ajándékokat találok ki és a családdal 

gyertyát gyújtunk vasárnaponként. Ilyenkor már téliesebb a hangulat és minden kicsit 

csendesebb. Találkozok rég nem látott barátokkal, s nekik ilyenkor adom oda az ajándékokat. 

Ilyenkor naponta számolom, hogy mikor lesz itt a karácsony és mikor gyújthatjuk a következő 

gyertyát.” 

        G. Szabóné Faragó Eszter 
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Karácsony 

 

A karácsony a kereszténység második legnagyobb ünnepe. Amellyel Isten fia, Jézus Krisztus 

születésére emlékezünk. Miden évben december 25-én tartjuk, habár Jézus születésének 

tényleges időpontját nem ismerjük. Talán azért, mert akkor van a téli napforduló. Az 

Újszövetség leírása szerint Jézus istállóban született, mert senki nem fogadta be a házába a 

várandós Máriát, aki férjével népszámlálásra érkezett Betlehembe a szülés estéjén. A történet 

szerint a napkeleti bölcsek indultak útnak ajándékokkal köszönteni a születendő Messiást, 

akiket egy csillag vezetett el Jézushoz.  

„ A mi kis falunkban, 

egy kis fehér házra, 

Leszállt a karácsony 

Simogató szárnya. 

 

Ahogy elköltik az 

Ünnepi kalácsot: 

Énekelnek egyet... 

Így szokás ez nálok. 

 

Majd kopogás hallik, 

  A szomszédok jönnek, 

Szép jóestét s boldog 

   Ünneplést köszönnek.” 

  Baja Mihály: Karácsony             

  

Rab Zita 

https://www.citatum.hu/szerzo/Baja_Mihaly
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Az első adventi koszorú 

Johann Hinrich Wichern lelkész 1938-ban árvaházat alapított Hamburgban, és naponta 

istentiszteletet tartott az ott élő gyerekeknek. A karácsony közeledtével a gyerekek egyre 

türelmetlenebbül várták Jézus eljövetelét, így a lelkész egy hatalmas csillárt készített 

szekérkerékből. A keréken húsz kisebb piros és négy nagy fehér gyertya kapott helyett. A 

piros gyertyák a hétköznapokat, a fehér gyertyák pedig a vasárnapokat jelezték. Minden este 

meggyújtottak egy gyertyát. 1925-ben már fonott  fenyőkoszorúkat készítettek. 

Az adventi várakozás szimbóluma, a négy gyertya a karácsony előtti négy hetet jelképezi. 

Siró István 
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Adventi koszorú újrahasznosítva 

 

Sok esetben a boros dugókat kidobjuk, de lehet belőle sok érdekes dolgot csinálni. Például 

adventi koszorút. Nem hinné az ember, de mégis jó ötletnek tűnik. Akár egy családi program 

is lehet egy esős délutánon. Én biztosan kipróbálnám. És nagyon menő, ha van egy boros 

dugóból készült adventi koszorúd. 

Kellékek: 

 parafa dugók 

 koszorúalap (szalmából) 

 ragasztópisztoly 

 opcionálisan dekorációs elemek (szalagok, apró gömbök, bogyók stb) 

 

Ronyecz Bence 

 

  


