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Zöldlevél 
 
Fodor Viktor 

Séta a holdfényben  
Szalka a januári éjszakában 

Holdfény süt alá 

A táj havára. 

Fényt csempészve így 

A téli éjszakába. 

 

A park is fehér, 

Minden lombtalan. 

Így este minden 

Milyen gondtalan. 

 

Szalkán már csend 

És fagyos béke van. 

Kidobott fenyőfa jelzi, 

Valaminek újra vége van. 

https://www.poet.hu/cimke/januar 

 

Tisztelt olvasóink! 

Az idő nem áll meg, elérkezett ránk 2018 Új Esztendője. Reméljük mindenkinek 

kellemesen, tartalmasan teltek az ünnepek. 

A karácsonyi időszak – természetesen - teljes mértékben visszafogott kalória 

bevitelére ajánljuk, használják ki bátran ezeket a meglepően kellemes, már-már 

kora tavaszias napokat egyéni, társas vagy családi barangolásokra az üdítő friss 

levegőn.  

Még pár hét és lassan kezd újra éledni téli nyugalmából a minket körülvevő 

természet. Habár idei hóval nem, azonban idei első hírlevelünkkel annál inkább 

szolgálhatunk.  

Igyekszünk szót ejteni jeles napokról és eseményekről, információkról saját házunk 

tájáról, városiról és országosról valamint nemzetközi jelentőségűről egyaránt.  

Bízunk benne a számos érdekes és színes folyamatos programkínálatunk idei 

esztendőben is megannyi érdeklődőre és aktív résztvevőre talál. 
 

https://www.poet.hu/szerzo/Fodor_Viktor
https://www.poet.hu/cimke/januar
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JANUÁR – BOLDOGASSZONY HAVA – TÉLHÓ – 

FERGETEG HAVA 

Január az év első hónapja. Ősi magyar nevén Fergeteg hava, illetve mai népi 

elnevezése Boldogasszony hava.  

Nevét Janus isten után nyerte, akit a szerencsés kezdet, illetve a kapuk és átjárók isteneként is 

tiszteltek az ókori Rómában. A január és a február volt az utolsó két hónap, amit utólag 

hozzáadtak a római naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál ez a téli időszak eredetileg nem kapott 

hónapot. Bár egy ideig még március volt az év első hónapja, hamarosan a január vette át ezt a 

helyet, azelőtt a tizenegyedik hónapnak számított. 

A jellemző minimum hőmérséklet -5 / -2 °C, míg a jellemző maximum hőmérséklet 0 / 3 °C, a 

napsütéses órák száma 50-68 óra körül van összesen a hónap folyamán. Már hosszabbak a 

nappalok, igaz, gyakran fordul elő még a decemberre is oly jellemző párás, szürke, ködfelhős 

idő. A  napi középhőmérséklet ebben a hónapban a legalacsonyabb. 

január 4.: A Föld a Nap körüli pályáján e napon éri el a Naphoz legközelebb eső pontot 

(perihélium). A napsugarak ereje ilyenkor a leggyengébb. Ami az igen kis szögben, ferdén beeső 

napsugaraknak és a rövid nappaloknak köszönhető.  

 

január 6.: Vízkereszt napja.  

Ráerősítő a téljóslásban: ha ezen a napon az eresz csurog (olvad), akkor hosszú lesz a tél, ha a hó 

esik, akkor korán kitavaszodik.  

Sokára jön viszont el a tavasz, ha Vízkeresztkor fagy. E nap száraz időjárása azt ígéri: zivataros 

lesz a nyár. Az eső ellenben azt jelzi: csapadékos lesz a tavasz is. Régen leginkább annak 

örültek, ha Vízkereszt napján fújt a szél, az jó termőidőt, szerencsés évet jövendölt. 

 Vízkereszt napján szokásban volt a szentelmények hazavitele is: a szenteltvíznek gyógyító 

hatást tulajdonítottak, mindenféle betegségre használták.  

Hintettek belőle a bölcsőre, a menyasszony koszorújára, a halott koporsójára. A következő 

januárig üvegben vagy nagy korsóban tartották, ami megmaradt a következő vízkeresztre, azt a 

kútba öntötték, hogy vize meg ne romoljon. A házakat vízzel és sóval szentelték meg, és a pap 

krétával írta a szemöldökfára a házszentelés évét és a G. M. B. betűket (Gáspár, Menyhért, 

Boldizsár).  

A vízkereszti népszokásokból mára jobbára csak annyi maradt meg, hogy ekkor szedik le a 

karácsonyfát. 

 

 január 17.: 1783-ban, Eszéken több napja tartó esőzések, zivatarok és jégeső miatt, január 

17-én viharoszlatási célból ágyúkkal lőtték az égboltot. Akkoriban úgy vélték, hogy a 

mozsárszerű ágyú elsütésekor keletkező levegőhullámok a képződő viharfelhőre oszlatólag 
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hatnak. Természetesen a viharfelhő képződés energiamennyiségéhez a viharágyú által kifejtett 

energia az elenyészőnél is kevesebb. (Réthly Antal gyűjteménye)  

január 17.: TÉLI SZENT ANTAL napja. A beteg emberek, állatok védőszentje volt.  

január 18.: Negyvenes időjósló nap a népi időjóslásban. A mondás szerint „Piroska napján, 

ha fagy, negyven napig el nem hagy” (a fagy).  

január 20.: Fábián és Sebestyén napja. A hagyomány szerint ez az első tavaszébresztő nap. 

Ekkortájt kezdenek a fák mézgásodni, nedvet szívni.  

január 21.: Ágnes napja. Ezen a napon, ha derült az idő, akkor jó termés lesz az évben. E 

napon böjtölve, és néhány egyéb előírást követve a lányok megálmodhatják jövendőbelijüket. 

(Szent Ágnes)  

január 22.: A szőlősgazdák egyik védőszentjének napja. 

 „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince” illetve „Hogyha fénylik Vince, megtelik a pince” – ha 

meg nem csepereg, nem lesz elég bor.  

A hagyomány szerint ezen a napon “Vince-vesszőt” metszenek, és nótaszóval vonulnak haza a 

dombról. A szőlővesszőket a meleg szobába öblös szájú üvegbe helyezik. Ha ezek kihajtanak, 

akkor nem fognak elfagyni a szőlőszemek. Vince időjárását mindenütt figyelemmel kísérték a 

szőlősgazdák.  

január 25.: PÁLFORDULÓ napja. Negyvenes napnak számít. Azt tartják, az aznapihoz 

hasonló időjárás lesz a következő negyven napig.  

Ha az ember meglátja az árnyékát, hosszú télre kell számítani. Az állatok is jelezték e napon az 

időt. A medve ugyanis, ha e napon kijön a barlangjából, jó idő lesz. Általános hiedelem szerint 

Pál fordulásakor a tél ellenkezőjére fordul, vagy jégtörő, vagy jégcsináló lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mult-kor.hu/mirol-szol-vizkereszt-unnepe-20150106 

http://www.eumet.hu/erdekessegek/januari-jeles-napok/ 

https://mult-kor.hu/mirol-szol-vizkereszt-unnepe-20150106
http://www.eumet.hu/erdekessegek/januari-jeles-napok/
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Január 11 Morse-kód nap 

 

A morzekód (angolul: Morse code) olyan kommunikációs kód, 

mely latin betűs írott szöveg átvitelét teszi lehetővé kétállapotú 

kommunikációs csatornán (a kommunikációs eszköz egy adott 

időpontban vagy ki-, vagy bekapcsolt állapotban van; ilyen eszköz 

például a távíró vagy egy lámpa). 

Samuel Finley Breese Morse találta fel a telegráffal együtt, 1835-

ben (még a rádió feltalálása előtt). A kód a rádióamatőr 

szolgálatokban manapság is használatos. 

Morse a pontokból és vonásokból álló, betűket és írásjeleket 

jelentő jelcsoportjait nem véletlenszerűen határozta meg. Egyik 

rokona nyomdász volt, aki a kész betűket rekeszekből álló 

tárolókban tartotta. Morse megfigyelte, hogy bizonyos betűkre és 

jelekre többször volt szükség, másokat pedig ritkábban használtak fel. Az angol ábécé 

leggyakrabban használt betűjének, az "E"-nek egy pont lett a jele, míg a második leggyakoribb 

betűnek, a "T"-nek egy vonás. Az "O" betű három vonás, míg a következő rövid betű, az "A" egy 

pontból és egy vonásból áll össze. Az "N" betű ennek épp fordítottja lett, egy vonás és egy pont a 

következő... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mindenek.eoldal.hu/cikkek/morse-jel/ 

http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=36898531 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3d
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1v%C3%ADr%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Samuel_Finley_Breese_Morse
http://hu.wikipedia.org/wiki/Telegr%C3%A1f
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1di%C3%B3amat%C5%91r_szolg%C3%A1latok
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1di%C3%B3amat%C5%91r_szolg%C3%A1latok
http://www.mindenek.eoldal.hu/cikkek/morse-jel/
http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=36898531
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Január 18-a A hóemberek világnapja 

 

 

„A hóember legyőzi a politikai és vallási 

határokat, szereti az idősebb és fiatalabb 

generációt, és népszerű az egész világon.” 

 

Ezzel a mottóval hívta életre Cornelius Graetz német hóember „gyűjtő” a világnapot. 

Kezdeményezéshez már az első évben milliók csatlakoztak. 

Miről is szól a Hóemberek Világnapja? Amiben a kitalálóknak igaza van, hogy a hóember a tél 

egy szeretnivaló szimbóluma. Gyakorlatilag a hóember, ahol csak hó van ott megtörtént. A 

hóembernek nincs politikai hovatartozása, vagy vallási jelentősége, csak egy mindenki által 

megépíthető „önarcképnek” is nevezhető funkciója. Amiről napjainkban egyre több szó esik, az 

pedig a klímaváltozás. A hóember valahol ennek is a szimbóluma lehet, mivel kis hazánkban 

egyre kevesebbszer esik hó, és egyre rövidebb ideig marad meg, köszönhetően a globális 

felmelegedés hatásainak. Hóemberünk is sajnos elolvad hamar. 

Ezzel a két dologgal jutunk el a végső konklúzióig. A hóember az önmagát és minket is 

fenyegető klímaváltozás hírnöke, de ugyanakkor a jókedv és vidámság jelképe is. 

Hogy miért is lett január 18- a Hóemberek Világnapja? Gyakorlatilag a kitalálók a Föld északi 

féltekének téli időjárását szerették volna kihasználni. Hátha ilyenkor még akad itt-ott hó, illetve a 

18 önmagában is jó szimbólum, ha egy két hó gömbből álló hóembert képzelünk el kezében egy 

seprűvel. 

Ha ne adj isten esik egy csepp hó, akkor azért kedves olvasóm te is csatlakozz! Ha máshogy nem 

is, két hógolyót tolj össze, esetleg két Raffaello golyót toljatok össze fogpiszkálóval. valami 

szemét és kalapot kell rányomni, és máris részt vettetek a világnapon!  

  

  

 

 

http://www.worlddayofsnowman.com/ 

http://matortentek.blog.hu/2010/01/17/hoemberek_vilagnapja_januar_18 

http://www.worlddayofsnowman.com/
http://matortentek.blog.hu/2010/01/17/hoemberek_vilagnapja_januar_18
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Január 22. – A magyar kultúra napja 

 

A magyar kultúra napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek 

óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket 

méltán érezhetünk magunkénak. 

  

A Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be 

a Himnusz megírását Szatmárcsekén (a kéziraton ennyi áll: Cseke, 1823. január 22.), így e jeles 

eseményre emlékezve 1989 óta e napon tartjuk a magyar kultúra napját. 

A magyarságnak a 19. századig nem volt nemzeti himnusza. Kölcsey műve előtt a katolikus 

magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy, magyarok tündöklő 

csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé a Tebenned bíztunk, elejétől fogva (90. 

zsoltár) volt. Népszerű volt emellett a – hatóságok által többször betiltott – úgynevezett Rákóczi-

nóta is. 

  

Az 1815-től Szatmárcsekén élő Kölcsey Ferenc a bécsi udvar alkotmánytipró intézkedéseinek 

fokozódása idején, 1823 januárjában írta meg hazafias költészetének legnagyobb remekét, a 

Hymnust. A költemény először 1829-ben Kisfaludy Károly Aurorájában jelent meg, a kéziraton 

még szereplő „a Magyar nép zivataros századaiból” alcím nélkül, 1832-ben, Kölcsey munkáinak 

első kötetében már a szerző által adott alcímmel látott napvilágot. 

A magyar kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb Fasang Árpád zongoraművész 

vetette föl 1985-ben, majd több népfronttanácskozáson is felhívta a figyelmet egy ilyen ünnep 

megtartásának fontosságára. „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. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai 

gondok megoldásában is” – mondta. A nap megünneplésére a Hazafias Népfront Országos 

Tanácsa 1988. december végi ülésén tett felhívást, s 1989 januárjában a HNF szervezte meg 

először az évfordulós rendezvényeket. 

 

 

 

 

http://www.korkep.sk/cikkek/kultura/2017/01/22/januar-22-a-magyar-kultura-napja 

 

http://www.korkep.sk/cikkek/kultura/2017/01/22/januar-22-a-magyar-kultura-napja
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Decemberi visszatekintő: 
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Februári invitáló 

 

Szeretettel hívjuk és várjuk a februári jeles napok kapcsán 

csoportok, osztályok jelentkezését a következő alkalmak 

kapcsán: 

Február 1-e:Tisza élővilágának 

Emléknapja  

 

 

Február 2-a: Vizes élőhelyek 

Világnapja 

 

E két fontos jeles nap kapcsán- előadásunk célja felhívni a figyelmet 

vizes élőhelyeink védelmére, a levegőszennyezés káros hatásaira - 

kiemelt tekintettel vizeink és azok élővilágára. 

Az előadások tervezett ideje: 

 

2018 február 1-15-éig  

a KIK Konferencia termében,  

vagy igény szerint az intézményekben 

A téma fontosságára illetve az érdeklődésre tekintettel, kérjük 

email-ben, vagy telefonon történő egyeztetést! 
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Derűs, Kellemes évkezdést, és tartalmas napokat kívánunk!   

 

 

 

 

 

A KIK Csapata 

 

 

 

 


