FEBRUÁRI KRÓNIKA
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. Nagy ünnepségeket rendeztek. A keresztény egyház
azután gyertyaszentelő ünneppé nevezte át ezt az ünnepet.
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. Az ő emlékére van a 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 14. Bálint napja
Bálint nap, azaz Valentin napja.
496-ban Gelasius pápa rendelte el, hogy Szent Valentin napját február 14-én ünnepeljék.
Valentin magyarul Bálintot jelent, ezért nálunk Bálint napként is szokták emlegetni.
Február 19. Zsuzsanna napja
A néphit szerint, ha ezen a napon megszólal a pacsirta, akkor közel a tavasz.
Február 24. Mátyás napja
"Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál."
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.
Ez a mostani is szökőév!
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.

Juhász Magda: Levél a mackónak
Egy télen a barna mackó levelet kapott:
- Jöjj elő a barlangodból, várjuk a napot.
Másik levél így kérlelte: - Aludj még mackó,
hógolyózni, korcsolyázni most igazán jó.

Törte fejét, sóhajtozott, most mi is legyen,
hogy ennek a két kérésnek eleget tegyen.
Kigondolta, és azóta soha meg nem áll,
barlangjából egész évben ki-be szaladgál.

A hónap híres szülöttei:
Hajós Alfréd, első magyar olimpiai úszóbajnokunk.
Jókai Mór, író.
Verne Gyula(Jules Verne ) francia író.

Hajós Alfréd

Verne Gyula

Jókai Mór

Könyvajánló:
Ingrid Uebe: Bömbölő Balambér
Dörmögő Dömötör meséi
Milne: Micimackó
Jókai Mór: Az arany ember, Sárga rózsa, Fekete gyémántok, Névtelen vár.
Jules Verne: Nyolcvan nap alatt a Föld körül, Sándor Mátyás, Rejtelmes sziget.

FIGYELEM!
Február 14-én az Iskolacsalogató délutánján szívesen látom az óvodásokat – a hagyományok
szellemében- az iskolai könyvtárban is! Bea néni

