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 Naptár: December-Január-Február 
December 2.  Az adventi időszak 

kezdete 

 Az advent az elcsendesedés, elmélkedés 

időszaka is. 

 Az adventi időszakot Szent András 

napját követő vasárnaptól, vagyis 

november 30-tól kell számolni, 

méghozzá úgy, hogy karácsonyig egy-

egy gyertyát kell meggyújtani az adventi 

koszorún. Az ünnep a Jézus születéséig 

tartó várakozást jelenti, a koszorún lévő 

gyertyák az ő életét jelképezik. 

A mindenki által jól ismert adventi 

naptár kitalálója egy Németországban 

élő édesanya volt 1900-as években. Az 

ötletet a kisfia, Gerhard adta, aki minden 

nap azt kérdezte tőle még hány nap van 

karácsonyig? Az anyuka a türelmetlen 

gyermeknek 24 darab, kétszárnyú 

ablakokat vágott egy kartonra, egy másik 
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papírlapra minden ablak elé helyezett 

egy cukorkát. A kisfiú minden nap 

kinyithatott egy cukorkát rejtő ablakot, a 

napról napra kevesebb meglepetés 

jelezte neki, hogy nem sokat kell aludnia 

a Jézuska érkezéséig. 

December 6.  Erre  járt a Mikulás! 

 Régi jó szokásához híven a Mikulás 

idén is ezen a napon  látogatta meg a 

gyerekeket, és ajándékozta meg őket 

sok-sok édességgel. Bár egyesek 

állítólag virgácsot is kaptak. Remélem, 

te nem vagy köztük! 

 
December 13.  Luca napja 

 Luca napjához sokféle népszokás 

kapcsolódik. A magyar néphit szerint 

Luca ugyanis egy boszorkány, aki ezen a 

napon előszeretettel riogatja az 

embereket, és nem is elégszik meg 

mindig csak az ijesztgetéssel, 

kedvteléssel okoz ugyanis kárt 

emberekben és állatokban egyaránt. 

Nem csoda hát, hogy az emberek sokféle 

módszert kitaláltak, hogy távol tartsák a 

házuktól ezt a rontó nőszemélyt. 

December 24.  Szenteste 

 Ez a nap karácsonynak, Jézus 

születésének, az év talán  legszebb 

ünnepének az előestéje. Ilyenkor már 

minden lakásban  ragyog egy 

csodálatosan feldíszített karácsonyfa, és 

estére telis-teli van ajándékokkal! 

A magyar paraszti életben a karácsonyfa 

állítás csak a XX. században terjedt el. A 

szegény paraszti családokban a II. 

világháború végéig megmaradt a zöldág 

állítás szokása, sőt volt ahol a jó 

szaporulat reményében az istállóba is 

vittek belőle. 

A fa alá gyakran  egy a Szent Családot 

ábrázoló képet, vagy egy kis bábuból 

összeállított betlehemet helyeztek el. 

A karácsonyfát hagyományosan 

Vízkeresztkor (január 6.) bontják le. 

 December 25. Karácsony 

E nap a téli napforduló ideje. A 

hagyományos paraszti életben a család 

ünnepe volt. A keresztények ezen a 

napon Jézus Krisztus születése napját 

ünneplik. 

. Betlehemeztek, pásztorjátékot mutattak 

be, s ezzel ajándékokat gyűjtöttek. 

Napjainkban a legfontosabb, hogy együtt 

 lehet a család. 

December 26.  Karácsony másnapja, 

István napja 

 István az egyház első vértanúja, 

államalapító királyunk, Szent István 

névadó szentje. Az egyik legkedveltebb 

névünnep.  Egészség- és termésvarázsló 

napnak tartották karácsony másnapját. 

Ha jó idő volt, azt tartották, jó lesz a 

termés.  

December 31. Szilveszter 

 Este óévi hálaadást tartanak a 

templomokban. Európa-szerte nagy 

zajjal, tűzgyújtással, kerepeléssel elűzték 

a gonosz szellemeket, korábban 

harangzúgással búcsúztak az óévtől. 

Különböző praktikákkal, varázslással, 

ólomöntéssel igyekeztek megtudni, hogy 

mit hoz az újesztendő. 

Az év utolsó napján  is fontos szerepet 

kapnak az ételek. Az év utolsó napja 

egyben a  fogadalmak napja.  Érdemes 

olyan dolgot megfogadni, amit legalább 

az újév első napján betartunk biztosan  . 

  

A katolikus egyház a hónap első napján 

Jézus Krisztus édesanyját is ünnepli.  

 

 

Innen származik a január régi magyar 

neve: Boldogasszony hava. 
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    Január elseje az időjárásjósló 

szokásairól is ismert: például a szép, 

derűs nap egész évre jó időt jelentett. 

Párjósló hiedelmek is kapcsolódnak újév 

napjához: valamikor a lányok az újévi 

tányér kocsonyájukból kivették a csontot 

a kutyának, s amelyikükét először kapta 

föl, az ment abban az évben először 

férjhez. 

   Január 13.-án Veronika napja van, a 

közhiedelem szerint ez a tél leghidegebb 

napja. Az ekkor kötött házasságok ennek 

megfelelően szilárdan kitartanak.  

    Piroska napjához (jan. 17.) időjóslás 

kapcsolódik: ha Piroska napján fagy, 

negyven napig el nem hagy. A nép hit 

szerint, ha január 22.-én, Vince napján 

csöpögött az eresz, a gazdák bőséges 

bortermésre számíthattak ősszel. A 

mondóka szerint: ha csöpög Vince, telik 

a pince. 

    Pál napját (január 25.) követően az 

időjárás az ellenkezőjére fordul: ha fagy 

van, elviszi, ha nem, meghozza. Az e 

napi tiszta idő jó termést, a zord pedig 

nagy kiadásokat hoz. Rosszat, pusztulást 

jelentett azonban e napon a köd.   

Február– Télutó – Böjtelő hava – 

Jégbontó hava  

Régi magyar neve szerint február a 

böjtelő hava, ami a keresztény 

hagyományokra utal: általában 

februárban kezdődik a húsvétot 

megelőző hosszú böjt. Korábban a 

tisztulás, megtisztulás hónapjának 

tartották.   

 

 

 

Február 2. Gyertyaszentelő 

Boldogasszony napja 

A régi rómaiaknál tavaszkezdő nap volt. 

A keresztény egyház azután 

gyertyaszentelő ünneppé nevezte át ezt 

az ünnepet. A szentelt gyertya (ami 

Krisztus jelképe) pedig az egészség és 

szerencsevarázsló eszközévé vált. Úgy 

tartották a gyertya megvédi a 

csecsemőket és a betegeket a gonosz 

szellemektől. 

A hónap második napján szokás szerint 

figyeljük a medvét – ha a barlangjából 

kijőve meglátja az árnyékát, visszamegy, 

mert soká tart még a hideg. 

 
Február 3. Balázs napja 

 Szent Balázs püspök és vértanú napja, 

aki eredetileg orvoslással foglalkozott, 

nevéhez sok beteggyógyítás fűződik. 

Többek között egy fiú életének 

megmentése, akinek halszálka akadt a 

torkán, és a fiú anyja hálából ételt és 

gyertyát adott neki. Ennek emlékére van 

a Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a 

pap két gyertyát tart a hívők álla alá e 

szavak kíséretében: „Szent Balázs 

püspök és vértanú közbenjárására 

szabadítson meg téged Isten a 

torokbajtól és minden más betegségtől”. 

Február 5. Ágota napja 

 A néphit szerint gonoszűző 

hagyománya van e napnak. Ilyenkor 

körülsöprik a házat, az ólakat, hogy 

kiűzzék a házi férgeket, bogarakat.  

 Február 6. Dorottya napja 

 Időjárásjósló-nap. Az Ágotától 

megszorított időjárást, a hideget 

Dorottya tágítja, azaz enyhíti. 

Február 14. Bálint napja 

Bálint nap, azaz Valentin napja. 

 496-ban Gelasius pápa rendelte el, hogy 

Szent Valentin napját február 14-én 

ünnepeljék. Valentin egyébként 
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magyarul Bálintot jelent, ezért nálunk 

Bálint napként is szokták emlegetni.  

Régen szerelmi pratikákat, 

boszorkányságokat vettetek be e napon a 

fiatal lányok a kiszemelt fiúk 

megszerezésére vagy arra, hogy 

megőrizzék szerelmeiket.  

Példának megemlítek néhányat:  

- Olyan almát kell enni, amelyiknek 

kilenc magva van. Azt a kilenc magot 

bele kell tenni egy óvatlan pillanatban a 

kiválasztott fiú zsebébe, akkor biztos, 

hogy bele fog szeretni a praktikát végző 

lányba.  

- Meg kell gyújtani egy szál gyufát, 

megvárni, amíg elég, s amerre ekkor 

dőlni fog, abból az irányból fog jönni a 

szerelmes.  

Termésjósló napnak is tartják, ugyanis, 

ha ezen a napon hideg, száraz az idő, 

akkor jó lesz a termés. 

Február 16. Julianna napja 

 Julianna ókeresztény vértanú volt. A 

néphit szerint ettől a naptól az idő 

melegebbre fordulását várják, de ha 

mégis havazik, akkor "bolondoznak a 

Julisok", azaz megrázzák a dunyhájukat. 

Február 19. Zsuzsanna napja 

 A néphit szerint, ha ezen a napon 

megszólal a pacsirta, akkor közel a 

tavasz. 

Február 24. Mátyás napja 
 Ez a nap Mátyás apostol ünnepe.  

A középkorban a szenteket a rájuk 

jellemző tárgyakkal ábrázolták, hogy az 

írástudatlanok is rájuk ismerjenek. 

Mátyás apostolnak a bárd volt „jelképe”. 

A néphit szerint Mátyás megkönyörül az 

embereken, a bárdjával megtöri a jeget 

és elűzi a hideget.  

Innen ered a következő népi szólás: "Ha 

Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem 

talál, akkor csinál." Az ezen a napon 

fogott csukát „Mátyás-csukájának” 

nevezik és egész évben bő fogást ígér. 

 Február négyévente a szökőnappal ér 

véget – a naptár pontatlanságát 

igazították ki ezzel a plusz nappal még 

akkor, amikor az előző év vége és az új 

év kezdete közé illesztették. Talán 

igazuk is volt a rómaiaknak, akik szerint 

az új év márciussal kezdődött: a hosszú 

téli éjszakák, a rövid, gyakran ködös, 

szürke és hideg napok után mindannyian 

várjuk a természet ébredése, az új élet, a 

tavasz havát. 

Iskolai beszámoló 
   December 6.-án Imre bácsi, mikulásruhába öltözve megajándékozta az iskola 

minden diákját egy-egy csomag édességgel, ő volt a Mikulás segédje, aki nagyon öreg 

már és messze lakik, így nem tudott személyesen eljönni hozzánk és a karbantartó 

bácsitól küldött nekünk ajándékot. 

  Karácsonyi vakáció előtt volt a lll. osztályosok szereplése. A szereplés összeállítása: A 

tizenkét hónap című színdarab, versek, énekek és furulyázás. A szereplés után volt 

kézműves foglalkozás együtt a szülőkkel. Másnap az iskolában szerepeltünk. A szereplést 

az óvodások kezdték egy Pásztorjátékkal, majd őket követték az előkészítősök, aztán a  

harmadik és a negyedikesek. Azután az V-Vlll. osztályosok verses, énekes összeállítása 

következett. A szereplések után a Pálfalvi V-Vlll. diákok Moldvai táncot adtak elő. A 

végén volt egy közös tánc minden diáknak és nézőnek egyaránt. A közös tánc 

végénAndrás bácsi autóbusszal hazavitt minden gyereket.  

-írta Fülöp-Nagy Barbara- 
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Egy szeretetnyi cipősdoboz 

   A III. osztályos tanulók egy-egy cipősdobozba ruhákat, játékokat és édességeket 

gyűjtöttek. Szépen becsomagolva elhozták az osztályba. Amikor minden csomagot 

összegyűjtöttek, egy decemberi napon, a karácsonyi vakáció előtt elvitték a csíksomlyói 

gyerekotthonhoz, ahol sajnos nem tudták személyesen átadni az ott nevelkedő 

gyerekeknek, mert ők nem voltak otthon. Ez után mindenkit az iskolabusz hazaszállított. 

- írta Ferencz Kincső- 

                                  
 

Állatvilág 
A barnamedve: testének hossza 1-2 méter, testtömege eléri a 680 kg-ot. 

Mindenevő,nyáron növényeket eszik és gyökereket. A barnamedve bármelyik 

napszakban aktív, rendszeresen reggel és este táplálkozik.  

  A nőstény medve öt hónapig tartja méhében a bocsokat, 2-3 bocsot hoz a világra. A 

bocsok 18- 30 hónapig szopnak. 
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  Érdekesség: A hátsó lábai hosszabbak, mint az első lábai. Jobban fut hágóra, mint 

lejtőre, mert a hátsó lábával tudja dobni magát. 

  A mi erdeinkben is elég gyakran előforduló vadállat. 

 
-írta Ferencz Kincső- 

Tudomány- Érdekességek 
 A legmélyebb árok a Csendes-óceánba található, a neve Mariana-árok. Ha egy 

kilogrammos követ bedobnál itt a vízbe, több mint egy óra kellene ahhoz, hogy 

leérjen a tenger fenekére. 

 Néha olyankor is esik az eső, amikor süt a Nap. Az esőcsppeket a napfény 

különböző színekre bontja. Ilyenkor láthatunk szivárványt. 

 A legtöbb ember több mint tízmillió féle színárnyalatot tud megkülönböztetni. 

 A Hold 27 nap alatt fordul meg a tengelye körül és 27 nap alatt tesz meg egy kört 

a Föld körül.. 

 

- írta Benő Edvárd- 

Mesék      
A barátság 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy pillangó. Egy nap amint szállt az égben, 

hallott egy vékony hangú sírást. Követte a hangot. Észrevette a kis katicát, amelyik sírt. 

Meglátta, hogy szegénynek eltörött a szárnya. Hozott hamar falevelet és azzal bekötötte. 

A katicabogár megköszönte a segítséget és felszállt az égbe. 

Azóta is jó barátok, ha eddig meg nem haltak. 

- írta Benő Barbara- 

Az aranycipellő 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak volt egy lánya. Egyszer a 

Zöld király fia beleszeretett a lányba, de a király csak annak adja a lányát, aki a király 

udvarában lévő fának a tetejéből lehozza az aranycipőt. Mindenki próbálkozott,az 

első nap a Zöld király fia az ezüst gúnyájával, de nem sikerült. Második nap az arany 

gúnyájával le tudta venni. Nagy lakodalmat csaptak és a két királyság boldogan élt 

tovább. Ha a király fia nem vette volna el feleségül a királylányt, az én mesém is 

tovább tartott volna. 

                                                  - írta Benő Anita- 

Recept 
Raffaello- hóemberkék 

       Hozzávalók: 2 dl víz, 40 dkg cukor, 25 dkg margarin, 30 dkg tejpor, 30 dkg 

kókuszreszelék és mandulaszemek, egy rúd piros marcipán, mazsola vagy m&m cukorka. 
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       Elkészítés:  1. A cukrot a vízzel simára keverjük és addig főzzük, amíg már nem 

habzik 

                           2. A cukorszirupot langyosra hűtjük, belekeverjük a margarint, a 

kókuszreszeléket és a tejport. 

                           3. A masszából kis golyókat formálunk háromféle méretben. A 

nagyobbakat talpának, a közepeseket a pocakjának és a kisebbeket a fejének tesszük. 

Mindegyik közepébe mandulát teszünk, majd kókuszreszelékbe forgatjuk. 

                            4.  A golyókat hármanként egymásra rakjuk, alól a nagyobbakat, utána a 

közepeseket, majd a kisebbeket. Mazsolából vagy m&m cukorkából szemeket és 

gombokat rakunk a hóembernek. Hasított, hámozatlan mandulából készítjük az orrokat és 

a piros marcipán cilindereket. 

Jó tudni! A hóembert formázó golyókat összetűzhetjük fogvájóval, hogy biztosabban 

álljanak. 

 
-írta Balla Zsolt- 

Találós kérdések 
- Melyik ló tud szárnyon szállni?   

- Ki beszél a világ minden nyelvén? 

- Melyik ág törik le a leghamarabb? 

- Se keze se lába, mégis felmegy a padlásra? 

- Melyik fa nem ég a tűzön? 

- Ágadzik,bogadzik mégse leveledzik. Mi az ? 

- Mi az, ami ágyában soha meg nem nyugszik? 

- Egyenes, mint a nádszál, magasabb a toronynál. Mi az? 

- Miért esik az eső? 

- Hogy esik az eső? 

- Mi az ami nem lesz vizesebb, amikor a vízbe hull? 

- Se oldala se feneke, mégis megáll a víz benne. Mi az? 

- Mit csinálunk amikor esik az eső? 

- Hold elejti, Nap felkapja. Mi az? 

Megoldások: holló, viszhang,hazugság, füst, tréfa, folyó, folyó, eső, mert nem jöhet 

létrán, vizesen, az esőcsepp, felhő, hagyjuk hogy essen, a harmat. 

- gyűjtötte Szabó Anett és Ferencz Kincső- 

Viccek 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Kovács az anyósánál ebédel. A kutya ül 

az asztal mellett és mereven nézi. 

- Mondja mama, miért bámulja ez 

a dög egyfolytában a 
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tányéromat?-kérdi ingerülten a 

férfi. 

- Mert ő is ebből a tányérból 

szokott kapni enni. 

 

 

- Vádlott, miért lopta el az 

ezüstkanalakat? 

- Az orvosom utasított. Ő írta fel 

nekem: Naponta három 

evőkanállal! 

 

 

-Te Gazsi! Láttad már a mai újságot? 

- Igen, láttam. 

- És mi volt benne? 

- Tepertő. 

 

 

- Apu, mit szólnál, ha egy szép 

kulcstartót kapnál tőlem 

születésnapodra? 

- Kedves vagy kisfiam, de egy jó 

bizonyítványnak jobban örülnék. 

- Késő. A kulcstartó már megvan. 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

Lurkó logika 

 1.)    A nyolc éves Banditól megkérdezték, hány éves az édesapja. „Négy évvel ha 

fiatalabb lenne, énnálam négyszer korosabb lenne.” Hány éves Bandi édesapja? 

 2.)    A nádasban néhány kígyó, béka és 2 gólya van. Összesen 9 fejet és 12 lábat 

számoltam meg. Hány kígyó, béka és gólya lakik a nádasban? 

 3.)    Van egy 25 literes edényünk. 18 liter víz van benne. Ha még tíz litert hozzáöntünk, 

mennyi víz lesz az edényben? 

 4.)    Fruzsi 5 perc alatt ér az iskolába. Zsuszinak 10 percig tart az út. Ha ketten együtt 

mennek, mennyi idő alatt érnek az iskolába? 

 5.)    Két kis mókus 30 szem mogyorón osztozott. Az egyik annyiszor két mogyorót 

kapott, ahányszor hármat a másik. Hány mogyorót kapott az egyik, hányat a másik? 

 6.)    Egy csiga beleesett egy 10 méter mély kútba. Minden nap 2 métert mászott felfelé, 

éjjel 1 métert visszacsúszott. Hány nap alatt jut ki a kútból? 

 7.)    Milyen szám kerülhet a kérdőjel helyére? 

4-6-5;              3-9-6;              6-10-8;            3-7-? 

 8.)    Egy születésnapi összejövetelen mindenki mindenkivel koccint. 15 koccintás 

történt. Hányan vannak a bulin? 

 9.)    A tó partján egy nagy fa áll. Rajta 3 szinten sok madár fészkel. 7 madár lakik 

mások felett, 8 madár lakik mások alatt. Középen annyi lakik, mint alul és felül összesen. 

Hányan laknak az egyes szinteken? 
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10.)           Hányféleképpen olvashatod le OKOSKA nevét, ha csak jobbra és lefelé 

léphetsz? 

  

O K O S 

K O S K 

O S K A 

 11.)           Egy gyufaszál áthelyezésével tedd igazzá az egyenlőséget!  V I + I I = V 

 12.)           Hány egyenlő nagyságú kockára van legalább szükség ahhoz, hogy egy újabbat 

hozzunk létre? 

 13.)           Orsi az öccsével sétál. Megkérdezi egy ismerős, hány évesek. Két és félszer 

annyi idős vagyok, mint az öcsém, tavaly háromszor annyi voltam, tavalyelőtt pedig 

négyszer annyi, mint ő. Hány évesek most a gyerekek? 

 14.)           Péter híres madarász. Megkérdezték, hányféle és milyen madara van. Így 

válaszolt: kettő híján mind fürj, valamennyi galamb kettőt leszámítva, mind cinke kettőt 

kivéve. Hány és milyen madarai vannak Péternek? 

 15.)           Írj a számok közé műveleti jeleket, hogy az egyenlőség igaz legyen! 

(Zárójelet is használhatsz!) 

3__ 3__3__3__3 = 3 

 

                                HASZNOS IDŐTÖLTÉST MINDENKINEK! 
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