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Márton nap története 
 

Eredete: 

A római időkben november 11. a téli évnegyed kezdő 

napja volt, ekkor az új termésből és az újborból 

tartottak nagy lakomát. Általában ludat, vagyis a 

hadisten, Mars szent madarát fogyasztották, ami 

latinul. Ebből lett népies szófejtéssel „Márton madara”. 

Szent Mártont már a honfoglalás előtt tisztelték 

Pannóniában. A hagyomány szerint Márton álmában 

segítette Szent Istvánt és az országot, ezért Szűz Mária 

után Tours-i Szent Márton lett Magyarország 

patrónusa. A 14. századi krónikákban Szent Márton 

napja határnapként szerepelt, ez volt a tisztújítás, a 

fizetés, a jobbágytartozás lerovásának napja. A 

Márton-napi járandóság szerepelt a papok, a tanítók és 

a pásztorok javadalmai között. A korábbi 

kötelezettségeket később elfelejtették, vagy 

ajándékozássá alakultak át. Márton-napon fizette meg a 

gazda a pásztoroknak az ún. bélesadót vagy rétespénzt, 

míg a pásztorok többágú vesszőt ajándékoztak a 

gazdáknak.  
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Novemberi jeles napok 
 

1. Mindenszentek, halottak napja: 
Mindenszentek az elhunyt szentek 

megemlékezéséről szól, a halottak napja 

pedig a halott rokonokról. Ilyenkor szoktak a 

családtagok a temetőbe látogatni, és egy régi 

hiedelem szerint ezen a napon az elhunytak 

hazajárnak. 

2. Márton-nap: Márton történetét mindenki 

ismeri, a köpennyel és a püspökséggel. Kis 

érdekesség, hogy Márton Szombathelyen 

született, ami itt van tőlünk nem messze. A 

szegények ilyenkor mindig ludat esznek, a 

pásztorok elszámolnak a rájuk bízott jószágokkal 

és kiforr az újbor. 

3. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe: Erzsébet a 

kötényében kenyeret vitt a szegényeknek, amik 

rózsává változtak, mikor apja számon kérte őt. 

Időjárásjóslás kötődik ehhez a naphoz, általában 

havazást várnak.  

4. Szent Katalin ünnepe: Katalin keresztény vértanú, 

a kerékgyártók, fuvarosok és a házasulandó lányok 

védőszentje. Napjához férjjósló és időjárásjósló 

hiedelmek kötődnek, amiről a mai napig fent 

maradt egy mondás: Ha Katalin kopog, Karácsony 

locsog. 

5. Szent András napja: Az ortodox egyház 

védőszentje, kereszthalált halt. Ez a leghíresebb 

férjjósló nap az évben (pl.: ólomöntés, 

gombócfőzés). Ezen a napon kezdték el a 

disznóvágásokat, ami farsang végéig tartott. 
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Forrás: xforest.hu 

A 10 legsúlyosabb globális környezeti probléma 

Ebben a sorozatban az aktuálisan a környezetre legkárosabb szennyezéseket, 
tevékenységeket és ezeknek következményeit ismerheted meg. Először jöjjön ez: 

Az ózonréteg elvékonyodása, UV-sugárzás megnövekedése 

A háromatomos oxigénmolekulákból álló ózonréteg láthatatlan 

pajzsként helyezkedik el  a bolygónk körül, megóv minket a Nap 

káros sugaraitól. A légkör ózonrétegének kritikus elvékonyodását a 

halogénezett szénhidrogénekben (CFC) található fluor, klór és bróm 

okozta szennyezésnek tulajdonítják.  

Amint ezek a gázok elérték a felső, jeges légkört, reakcióba lépnek 

és lyukat képeznek az ózonrétegben. A legnagyobb az Antarktisz 

felett található. A megnövekedett sugárzás a tenger élővilágára, a 

plankton életciklusára is hatással van, és mivel ezek a lények 

állnak a tápláléklánc alján, sok egyéb, őket fogyasztó faj élete is 

veszélybe kerül. Egyes  bálnák egyedszámának csökkenése kb. 

10%-ban ennek a következménye. 

Míg az ózonpajzs elvékonyodása veszélyes az élővilágra, 

légszennyezés hatására a földfelszín közelében, az ipari területeken 

és városokban megnőtt a szmog és benne az ózonkoncentráció. A 

levegőbe jutott nitrogén-monoxidból a szénhidrogének jelenlétében 

nitrogén-dioxid keletkezik, ez napfény hatására visszaalakul 

nitrogén-monoxiddá és atomos oxigénné. Az atomos oxigénből pedig 

háromatomos ózonmolekulák jönnek létre, s ezeknek az irritáló 

hatása többek között asztmához és krónikus felsőlégúti 

betegségekhez vezet. 
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Interjú Bausz Gábor 
 

-Mi a hobbid? 

Traktorozás. 

 

-Hányadikos vagy? 

6.osztályos. 

 

-Melyik a kedvenc tantárgyad? 

Matek,Tesi. 

 

-Mi szeretnél lenni nagy korodba? 

Mezőgazdász. 

 

-Ki a legjobb barátod? 

Vissi Valér.  
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Válogatott focihírek 

Ebben a rovatban az mostanában játszott magyar válogatott 

meccsekről, a Puskás-díj esélyeseiről kaphatsz tájékoztatást. 

Magyar válogatott: Az Izland elleni 2-1-re megnyert Európa-

bajnoki pótselejtezőn nemzeti csapatunk kijutott az EB-re. 

Továbbá a Nemzetek Ligájában is a csoport első helyén 

végeztünk, így kijutottunk az A-divízióba a legjobb 16 közé. 

Ennek meccsei így alakultak: 

 Törökország 0-1 Magyarország 

 Magyarország 2-3 Oroszország 

 Szerbia 0-1 Magyarország 

 Oroszország 0–0 Magyarország 

 Magyarország 1–1 Szerbia 

 Magyarország 2-0 Törökország 

A Puskás-díj esélyesei: 

 Leonel Quinónez 

 Jordan Flores 

 André-Pierre Gignac 

 Son Heung-min 

 Luis Suárez 
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    Receptek 

Régimodi töltöttkáposzta 
   

 

    Hozzávalók 

 15 dkg füstölt 

szalonna 

 15 

dkg vöröshagyma 

 12 dkg rizs 

 40 dkg sertéscomb 

 40 dkg sertéstarja 

 1 dl víz 

 só ízlés szerint 

 bors ízlés szerint 

 12 közepes db káposztalevél (savanyú) 

 1 kg savanyú káposzta 

 50 dkg füstölt oldalas 

 1.2 l víz 

  

 Sütés hőfoka: 120 °C 

 Sütés módja: alul-felül sütés 

 Sűtés ideje: 240 perc 
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Meghalt az Omega basszusgitárosa,  

Mihály Tamás 

73 éves korában hunyt el, 3 nappal Benkő László zenésztársa 

után. Mindkét halálhír mélyen megérintette az egész országot, 

hisz mindkét zenész és maga 

az Omega is meghatározó 

része volt a magyar 

rockzenének.  

Mihály Tamás 1967-ben 

csatlakozott az Omegához, és 

utoljára 2014-ben lépett fel 

velük. Aktív évei alatt elért sok mindent például, Kossuth- és 

Liszt Ferenc díjat is kapott, valamint ő 

komponálta 2006-ban az 1956-os 

forradalmi megemlékezésre készült 56 

csepp vér c. musicalt. 

Kóbor János így nyilatkozott az Omega 

sorsáról: 

„Most nincs előttünk jövőkép, nincs 

ötletünk. Nem tudom, folytatja-e az 

Omega, ezt még ki kell találnunk, de az 

biztos, hogy Laci nélkül már semmi nem 

lesz ugyanaz sem nekünk, sem a 

rajongóknak, az pedig a jövő zenéje, hogy így érdemes-e 

egyáltalán”-nyilatkozta a Bikknek. 

Nyugodjanak békében! 
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                                      Leadási határidő:november 30 

 

Nyereményszelvény 
 Név:. ...................................................................  
 Osztály: ........ Megoldás: ...............................  
 

Rejtvény 
Fejtsd meg és nyerj - egy SNICKERS-t! Írd be a 

megoldásokat az üres sorokba, majd a megoldást írd a  

szelvényre!  Ez a  megoldás egy állat neve.    

          

  

     

     

       

       

     

1. Ezt rágjuk a szánkban. 
2. Egy fajta társasjáték.  
3. Ezzel mennek a traktorok. 
4. Ilyen nyelvet is tanítanak. 
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Anyós a vejének: 

- Miért hoztál vattát a névnapomra, fiam? 

- Miért, nem fülbevalót kért, mama? 

 

- Tudod mi az? Pici zöld, pirosak a szemei és 6 lába van? 

- Nem tudom. 

- Én se, de azért levenném az ingemről? 

 

- Áron bátyám! Asztán tud-e még? 

- Hát hogyne tudnék, fiam! Csak... már nem bírok... 

 

- Hogy hívják az örökké vesztes indiánt? 

- Szopacs. 

 

- Te Gizike, nagyon szépen fejlődik az osztályod! Arra a 

kérdésre, hogy ki volt a legnagyobb királyunk, már csak 

nyolcan írták, hogy a Burger King! 

 

- Mit csinál a hacker a börtönben? 

- ??? 

- Letölti a büntetését. 

 

Apuka a pszichiáternél: 

- Doktor úr, a kisfiam folyton falhoz vágja a spenótot. Mit 

tegyünk? 

- Hm... Vegyenek zöld tapétát. 


