
Márton nap 

   Az idén is, mint minden évben eddig, november 11-re esett Márton napja. Szép népszokások, hagyományok 

fűződnek ehhez a naphoz. Amikből néhányat felelevenítettünk egy kis ünnepélyen. 

  Ezen a napon a gyerekek lámpácskákkal vonulnak, élükön római légiós katonának öltözött piros köpenyes 

alak, aki Szent Mártont alakítja. Nálunk a 4. b osztály tanulói vonultak fel a lépcsőn egy szép régi dalt énekelve, 

kezükben égő lámpásokkal. Őket Horváthné Tóth Beáta tanító néni tanította be. 

A fiúk elmondták a köszöntőt, a lányok az emlékeztetőt, majd megnéztünk egy animációs kisfilmet Szent 

Márton életéről. Két legendából megtudtuk, hogy Márton milyen szerény, jószívű, segítőkész és rettenetesen 

népszerű volt már életében is. Méltó példakép. 

Ez a nap a paraszti év vége volt. Sok minden mellett a vígság, vásárok és lakomák, valamint az új bor 

kóstolásának napja. Dologtiltó nap! Több időjóslás és babona is ehhez a naphoz kötődik. Sőt még a megevett 

liba csontjából is jósoltak. 

 Népköltés: ” Ködös Márton után, 

                        Enyhe telet várhatsz, 

                        Havas Márton után, 

                        farkast soká láthatsz. 

                        Szent Erzsébet napja 

                       Tél elejét szabja, 

                       Az András napi hó, 

                       a vetésnek sosem jó.”    Énekelték a 4. b-s gyerekek. 

   Végül a két kiírt pályázat eredmény hirdetése következett. Nagyon szép, ötletes, szívet melengető 

libaszobrokat készítettek az alsós pályázók. A felsősök igényes, szépen kidogozott képeket állítottak ki, 

amelyek Szent Mártont ábrázolták. A kis pályaművek számokkal szerepeltek a kiállításon. Zsűrink Prepokné 

Sinkó Anikó és Regyepné Teasdale Henrietta tanár néni volt.  

  Díjazottak:  Alsó tagozat (libaszobrok) 

1. Horváth Zara Janka 1. a: „A lúdcsalád szeretete” Egyszerűen nagyszerű, fehérre festett tökök. 

2. Suijker Alexia 4. b: Mártont és a ludakat együtt ábrázoló, több anyagból álló alkotás. 

3.  Policsányi Jankó 1. b: Igazi szobrászati remekmű. Nagyszerűen tükrözi a lúd formáját. 

4. Suijker Mike 2. b: „Márton a ludakkal” - Egy kedves csoportkompozíció. 

5. Kondorosi Nándor 1. b: Csupa melegséget árasztó gyapjú zokniból készült ludacska. 

6. Kármán Róbert 3. a: Papírtechnikával készült összetett alkotás. 

 

Felső tagozat (Szent Márton kép) 

1. Megosztva: Sztranyan Diána 6. c, Andrényi Cintia, Zsidai Zsófia 6. b 

2. Szalai Zselyke 6. b (olajpasztell) 

3. Ruzsinszki Liliána 5. b (porpasztell) 

 

Gratulálunk Nekik, és köszönjük az élményt, hogy láthattuk alkotásaikat! 

 

                                                                                                                      Kondorosiné Marton Judit 


