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Naptár 

 Március 
Kikelet hava- Tavaszelő hava 
 Böjtmás hava 

  A tavasz a megújulás, a természet 

újjászületésének az évszaka. A nappalok 

hosszabbodnak, enyhül az időjárás, és 

lekerül rólunk a nagykabát. A hó alól 

virágok kukucskálnak, dugják ki a 

fejüket, madarak készülődnek a 

fészekrakáshoz, és csivitelésüktől egyre 

hangosabbak a kertek és a mezők. 
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   Március a meteorológiai 

évszakváltások szerint az első tavaszi 

hónap. Ősi magyar nevén Kikelet hava, 

de a népi kalendáriumban pedig Böjtmás 

havaként említik.  Az elnevezés arra 

utal, hogy március a böjt második 

hónapja.  

   A tavasz első hónapjáról azt mondják: 

„Ha böjtmás hava száraz, Szent György 

hava nedves”, azaz esős áprilist jelez a 

csapadék nélküli március. S rámutat az 

egész esztendőre, a néphit szerint 

amennyi köd van márciusban, annyi lesz 

a zápor is. 

Nevét Marsról, a háború római istenéről 

kapta.  

 Március 9.: Azt tartják, hogy amilyen 

időjárás uralkodik Franciska napján, 

olyan lesz egész márciusban. 

 Március 12.: Gergely napja. A naphoz 

kapcsolódó legismertebb népszokás a 

gergelyjárás.  Ezen a napon emlékeztek 

I. Gergely pápára, az iskolák 

patrónusára. Eredete a XVI. századra 

nyúlik vissza, amikor a tanulók maguk 

és tanítóik számára adományokat 

gyűjtöttek. 

 Gergely napjához időjárás- és 

termésjóslás is kapcsolódott. Ismert 

szólás van arra, ha ezen a napon esik a 

hó: “Megrázza még szakállát Gergely.”  

 Március 15.: Nemzeti Ünnep: Az 

1848-49-es magyar forradalom és 

szabadságharc ünnepe. 

 Március 18., 19., 21.: Sándor-József-

Benedek napja. A néphit úgy tartja, 

hogy ezek a napok vetnek véget a 

hosszú, hideg télnek és ekkor veszi 

kezdetét a termékeny tavasz: “Sándor, 

József, Benedek zsákban hozza a 

meleget.” “Ám ha üres ez a zsák, nem 

kapod csak a harmadát”. 

 Március 21.: Benedek napja a 

“hivatalos” tavaszkezdés, azaz a tavaszi 

nap-éj egyenlőség napja. 

 Március 25.: Gyümölcsoltó 

Boldogasszony napja. Jézus 

fogantatásának ünnepe. Egyike az év 

legjelentősebb Mária-ünnepeinek. E nap 

alkalmas a fák oltására, szemzésére. 

Gyimesben úgy hitték, ha ezen a napon 

rossz idő van, akkor rossz tavasz 

várható. 

 Április 
Szent György hava, Bika Hava, Szelek 

hava, Báránytor (Rügyezés) hava, 

Virághozó, vigasztaló Szent György 

hava… 

  

Szent György a lovagrendek patrónusa  

 Magyarországon már az Árpád-házi 

királyaink idején is nagy tisztelet övezte. 

Szent György a magyar népi 

vallásosságban úgy él, mint a pásztorok, 

állattartók védőszentje. Ünnepe előkelő 

helyet foglal el a jeles napok sorában. A 

néphit szerint Szent György napja a 

legszerencsésebb nap az egész 

naptárban. A mezőgazdasági tavasz 

kezdeteként tartják számon. 

 Április hónapja nemcsak 

hagyományokban gazdag, hanem 

ihletként előkelő helyet foglal az 

irodalomban, képzőművészetekben.  

 Mivel április igencsak csalfa, 

változékony jellegű, talán innen 

eredeztető a sok bolondozási szokás, 

amely ezt a hónapot jellemzi szerte a 

világon. Eredete valójában nem 

tisztázott.  

Népi megfigyelések, szokások 

 -    Ez a hónap a megújhodás ideje. 

 -   Megérkeznek a fecskék, a 

vándormadarak. 

 -   A kis bárányok vígan ugrándoznak a 

gyenge, ízes füvet kínáló réten, bár "a 

pásztorok         félnek, mert még akolba 

szorulhatnak a bárányok a hidegtől". 

 -   A meteorológusok Tavaszhó-ként 

tartják számon,  
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 -   Április elsején nem volt tanácsos 

tyúkot ültetni, esküvőt tartani, útnak 

indulni,                 építkezést kezdeni, sőt 

eret vágatni sem.  

 -   Ha eső támadt abból rossz, a derült 

időből pedig jó és bőséges termést 

jósoltak. 

 Április 11. A Magyar Költészet Napja 

 Április 22. A Föld napja 

Május 
Május 1. 

A magyar nyelvterület nagy részén 

május l-jére virradó éjszaka állították, 

illetve állítják a májusfát. Másik jeles 

alkalma pünkösd. A május elsején 

állított fákat pedig sokfelé éppen 

pünkösdkor bontják le. A májusfa, a zöld 

ág a természet megújhodásának a 

szimbóluma, és legtöbb esetben az 

udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi 

ajándék is. 

Május 12., 13., 14. PONGRÁC, 

SZERVÁC, BONIFÁC 

(FAGYOSSZENTEK) 

PÜNKÖSD 

Pünkösd neve a 

görög pentekosztész ’ötvenedik’ szóból 

származik, ugyanis ez az ünnep a 

húsvétot követő ötvenedik napon 

kezdődik. Pünkösd a húsvét 

függvényében mozgó ünnep, május 10-e 

és június 13-a között.  

 

 

Híres-Neves 
 

Arany János 1817. március 2-án született Bihar megyének ma Romániához tartozó, 

Nagyszalonta nevű községében. Író, költő, műfordító volt, ő írta a Toldi című elbeszélő 

költeményt. 

 
Kétszáz éve, 1805. április 2-án született és százharmincöt éve, 1875. augusztus 4-én halt 

meg Hans Christian Andersen, a nagy dán meseköltő. Szegény családban nevelkedett. 

Csizmadia édesapja gazdag lelkű és költői hajlamú ember volt, aki gyermeke számára 

vasárnaponként „panorámát”, színházat fabrikált, Holberg komédiáiból és az 

Ezeregyéjszaka meséiből olvasott fel. 1811-ben beíratták az elemi iskolába, de 

tanulmányait szülei szegénysége miatt abba kellett hagynia. Fiútársaival keveset játszott, 

inkább babaruhát varrt bábjainak, s azzal szórakozott, hogy édesanyja kötényét 

kifeszítetve „bekukucskált a panorámába”. Megtanult árnyképeket készíteni, ez a 

kedvtelés végigkísérte egész életét.  

 
 
 

Rajzolj az általa írt kedvenc mesékből egy képet! Írd mellé a címét! 
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József Attila (1905. Április 11.-1937. December 3.) az egyik legkiemelkedőbb és 

legismertebb 20. századi posztumusz Kossuth-díjas és Baumgarten díjas magyar költő. 

Sok szép verssel gazdagította a magyar irodalmat. 

 
Iskolai beszámoló 
    Nagyböjti időutazás 
        Ez az időutazás visszavitt minket a régi időbe. A Jakab Antal Tanulmányi házba 

autóbusszal mentünk le. Amikor megérkeztünk, ott volt egy néni, aki a diákjaival együtt 

készítette el a kiállítás kellékeit, ő vezetett. Végig mentünk egy nagy folyósón. Előre 

bementünk egy szobába, ahol állt egy szamár, amely arra emlékeztetett, amikor Jézus 

megérkezett Jeruzsálembe. A második helyszín pedig az Utolsó Vacsora terme volt, ahol 

ettünk, ittunk és megmostuk egymás lábát. A harmadik helyszín a Geczemáni kert volt, 

ahol imádkoztunk, majd egy ijesztő ének jelezte, hogy a katonák elfogták Jézust. Innen 

Pilátus palotájába mentünk, ahol halálra ítélték Jézust. Ezt követően Jézus keresztjénél 

imádkoztunk és kövek formájában letettük a kereszt alá azt ami nyomja a 

lalkiismeretünket. Jézus sírja volt a következő állomás, ahol csak egy angyalt láttunk. 

Végül a „menyországban” ért véget az időutazásunk. Minden nagyon tetszett .  

- írta Benő Anita és Benő Barbara-  

 

Iskola másként 
 Az iskola másként hét április. 8.-tól április 10.-ig tartott. Szerdán (április 8.-án) az 

iskolánál voltunk. Az egészséges életmódról tanultuk. Csütörtökön (április 9.-én) 

kirándulni voltunk Marosvásárhelyen. Jártunk a repülőtérre, ahol láttunk egy repülőgépet 

ahogy fölszáll és láttunk egy vadászrepülőgépet is. Azután az állatkertbe mentünk. Az 

állatkertben sok állatot láttunk. Láttunk: többféle majmot, púpos tevét, sok madarat, 

medvét, farkast, elefántot, emut, mosómedvét, rókát, tigrist, oroszlánt, pónilovat, 

szarvast, őzet, bikát, kígyókat, krokodilokat, halakat,  papagájokat, hegyi kecskéket, 

pávát, teknős békát. Pénteken (április 10.-én) az első óránk testnevelés volt. Utána még 

pár dolgot megbeszéltünk, majd az osztállyal egy közös reggelit tartottunk. Ezt követően 

az udvarra mentünk, ahol szabadon lehetett játszani. Egy órakór legyalogoltunk az orvosi 

rendelőbe, ahol a doktor néni is elmondott egy pár dolgot az egészséges életmódról. Két 

órakór a csíkdelnei diákokat  Benő Barbara édesanyja és a csíkcsomortáni diákokat a 

tanítónéni vitte haza. Az iskola másként  hét nagyon jól telt! 

         -írta Fülöp-Nagy Barbara- 
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Állatvilág – Tudomány 
 

A nyúl 

       
  Előfordulásuk: A nyúlfélék az egész Földön őshonosak, kivéve az Antarktiszt, 

Ausztráliát és Oceániát, ahová az ember telepítette be őket. A betelepített helyeken 

kártevő állatoknak számítanak, míg az eredeti élőhelyükön számos ragadozó állatnak fő 

táplálékforrásai.  

  Megjelenésük: A nyulak kis és közepes méretű állatok, amelyek a gyors 

helyváltoztatáshoz alkalmazkodnak. Legfőbb jellemzőik a hosszú hátsó lábak és a hosszú 

fülek. A hátsó lábakon négy ujj van, míg a rövidebb melső lábán öt ujj található. Talpuk 

szőrös, hogy ne csússzanak el futás közben. Mindegyik ujjon erős karmok vannak. 

Hosszú füleikkel nagyon jól hallanak. Nagy szemeikkel a nyulak nagyon jól látnak, 

emiatt többségük éjjel vagy alkonyatkor, illetve hajnalban tevékeny.  

   Életmódjuk: Az állatok sok féle élőhelyhez alkalmazkodnak, köztük sivatagokhoz, 

tundrához, erdőhöz, hegyekhez és mocsarakhoz. A nyúlfélék egy része üregekbe húzódik 

vissza veszély esetén vagy pihenéskor, ilyen az üregi nyúl, míg a másik része e családnak 

a futást választja menekülésül és egész életében a felszínen tartózkodik, ilyen a mezei 

nyúl. 

   Szaporodásuk: A vemhesség 28-50 napig tart, fajtól függően. A felszínen lakó nyulak 

kölykei fejlettebben születnek, mint az üregi nyúlé. Kölykeiknek száma 5-8. A kölykek 

40-50 nap után elvállnak anyjuktól. 

- írta Ferencz Kincső - 

 Érdekességek az állatvilágban 
 A zsiráfok egyszerre 5 percet alszanak, összesen 20 percet naponta. 

 A nőstény kutyák kétszer gyakrabban harapják meg az embereket, mint a hím 

társak. 

 A szúnyogokat a kék szín jobban vonza, mint bármelyik más szín. 

 A méhek, a teknősök és a termeszek teljesen süketek. 

 A garnélarák a szívét a fejében hordja. 

 Anatómiailag lehetetlen, hogy egy disznó felnézzen az égre. 

 Becslések szerint több millió fát a világon mókusok ültettek, akik elásták a 

magokat, majd megfeledkeztek róla. 

 A jegesmedve fekete orrát, már messziről jól lehet látni, ám amikor a medve 

vadászik, ezt a mancsával eltakarja. 

 A medúza akkor is csíp, ha nem él. 

 A macska nem érez édes ízt. 
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 Az átlagos papagáj olyan intelligens, mint egy 5 éves gyerek. 

 

Mese                             Üstökösök  
  Egyszer régen Manóföldön élt három kis manó, akiknek volt egy varázs facipőjük. 

Minden éjjel felszereltek rá egy árbócot és egy vitorlát és felhajóztak az égbe csillagot 

fogni. Nagyon jól érezték magukat. Egyik éjjel majdnem sikerült elkapniuk egy csillagot, 

de amikor egészen közel értek, hudd!- tovaszáguldott az égen. 

   Láttál valaha üstököst amint keresztülszáguld az égen? Lehet, hogy még mostanában is 

kergetik a csillagokat a kismanók. 

- írta Pantiru Agneza-     
Recept 

    Epres koszorú 
Hozzávalók 12 darabhoz: 

½ kg eper, 1 evőkanál vaníliacukor, 2,5 dl víz, 8 dkg vaj, 1 csipet só, ½ citrom reszelt 

héja, 20 dkg liszt, 4 tojás, ½ l tejszín, 6 evőkanál cukor 

   Elkészítés: Mossuk meg az epret. Tegyünk félre 4 nagy szemet, a többit keverjük össze 

a vanílliás cukorral és hagyjuk, hogy magába szívja annak ízét. Melegítsük elő a sütőt 

230 fokra. 

    A vizet forraljuk fel a vajjal, a sót meg a citromhéjjal. Egyszerre szórjuk bele az 

átszitált lisztet, és addig kavarjuk, míg a tésztatömb elvállik az edény aljától. A tésztát 

egy tálban kicsit hagyjuk hűlni és egyenként kavarjuk bele a tojásokat. Nyomózsákkal 

kör alakba egymáshoz közel nyomunk 12 képviselőfánkot úgy, hogy sütés közben 

összeérjenek és koszorút alkossanak. Alulról a második sínen 20 percig sütjük. 

Passzírozzuk át az epret. A tejszínből verjünk kemény habot a cukorral. Töltsünk 5 

evőkanál tejszínt egy nyomózsákba, a többit keverjük össze az eperpéppel. A még meleg 

koszorút vágjuk keresztbe ketté és ha kihűlt, töltsük meg tejszínes eperrel. Borítsuk rá a 

tetejét és díszítsük tejszínrózsákkal és eper darabkákkal.  

Jó étvágyat! 

 
 

-írta Balla Zsolt- 

Recept hűlésre: Egy fej hagymát felszeletelünk, ezután lecukrozzuk, reggelig állni 

hagyjuk. Reggelre ami levet enged, kortyolgassuk. 

- írta László Szende- 
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Találós kérdések 
   
Hegyvidéken születtem, fagyos szél sem bír velem 

Leveleim hegyesek, szúrnak, mint a kis szegek. Mi az? 

(fenyő) 

Melyik növényt ismeri fel a vak is?  

 (béka) 

Állat vagyok, vízben élek, úton-útfélen zenélek. Mi az? 

(csalán) 

Tarka, de nem virág, szárnya van, de nem madár, álló napon a rét fölött jár. Mi az?  

(pillangó) 

Mindig mosdik, soha sem törölközik. Mi az? 

(macska) 

Milyen tó van minden háznál?  

(ajtó) 

Melyik lóval nem lehet szántani? 

(ollóval) 

Négy testvérnek egy kalapja. Mi az? 

( ablak) 

Ki is néz, be is néz. Mi az? 

(asztal) 

Hogy hívják a cigány ügyvédjét?  

Putricelli. 

Hogy kezdődik a cigány szakácskönyv? 

Lopj egy fazekat. 

Mi a bigámia büntetése? 

Két anyós. 

- írta László Szende , Balla Zsolt- 

Viccek 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

-Jean, kérem öntözzön meg. 

- Minek uram?  

- Ki akarok kelni magamból! 

 

- Öt év letöltendő büntetésre 

ítélem! 

- És mondja, interneten is 

letölthetem? 

 

- Mondd csak fiacskám, abban a 

mondatban, hogy “ a pásztor a 

mezőn legelteti a nyájat” melyik 

a helyhatározó? 

      -    A pásztor. 

      -    Nono! Már hogy lenne a pásztor a 

helyhatározó? 

      -     Azért, mert a pásztor határozza 

meg a helyet, hogy hol legeljen a nyáj!  

 

- Pistike, hol töltötted a téli 

szünetet? 

- Három napot a hegyekben, 

sítáborban. 

- És a többit? 

- Gipszben. 

 

A gyerek hazamegy a suliból és 

megkérdezi a matek házit az apjától. 

- Apu, segíts légyszi! Mennyi ez: a 

gyertya közepének a fele és annak a 

négyzete? 



 8 

- Hát fiam, a gyertya közepe a kanóc, annak fele a nóc és nóc-szor nóc az 64! 

- írta Todor Tamás , Beno Anita-  

 

 

Kifestő 
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