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(Forrás:http//tulasijoga.hu/services/ujevi-joga-es-eletmod-tabor-a-borzsonyben/)

 

Aranyosi Ervin: Évnyitó vers 
 

Legyen ez az új év egy új lehetőség! 

Engedd, hogy vágyaid tartalommal töltsék! 

Legyen benne öröm, mosoly, jó egészség! 

Kívánj csak merészet, s ne törjön le kétség! 

Kívánom, hogy mindig legyen elég pénzed! 

Pont annyi, ami kell, hogy céljaid elérjed! 

Soha ne legyen több, ne okozzon gondot! 

Mindig dicsőséggel hagyd el a porondot! 

Kívánom, hogy mától teljesüljön álmod, 

szíved óhajára változzon világod! 

És ami még fontos, sose félj szeretni, 

próbálj mindenkivel emberséges lenni! 

Aki értékeli, szívesen fogadja, 

s hidd el nem tartja meg, Ő is tovább adja. 

Jusson mosoly bőven, az új esztendőben, 

tartson meg az Isten mindig jó erőben! 
 
 



JJAANNUUÁÁRRII  JJEELLEESS  NNAAPPOOKK,,  ÜÜNNNNEEPPEEKK  

(Forrás: http://vmek.oszk.hu/00000/00057/html/06.htm) 

MIKORTÓL JANUÁR ELSEJE AZ ÉV ELSŐ NAPJA? 

 

Mai naptárunk az ősi Babilóniában alakult ki. Fejlett csillagászati ismereteik alapján ők 

osztották először az esztendőt 12 hónapra, a nappalt és az éjszakát 12-12 órára. Az antik 

görögöknél is 12 hónap volt. Hekatombeon, Metageitnion, Boedromion stb. De sehol sincs 

január elseje. Nem is lehet, mert a görög év a hold váltakozása folytán vagy június, vagy 

július végén kezdődött. A római korba kell mennünk, hogy a kérdésre válaszolhassunk.  

A legősibb római naptárnak - amelyet Numa király naptárának is neveznek - csak 10 

hónapja volt: az év márciusában kezdődött, s decemberében végződött. A hónapok ősi 

sorrendje: Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quinctilis, Sextilis, September, October, 

November, December. Nem igazodnak pontosan se a hold, se a nap járásához; látszik, hogy 

ez a naptár parasztok használatára készült, akik a téli hónapokat afféle üresjáratnak tartották. 

A római köztársaságkori év 12 holdhónapból állt, összesen 355 napból. Ez az év is még 

márciussal kezdődött, de hónapjaihoz hozzácsapták a januárt és a februárt is. A régi 

elnevezéseket azonban nem változtatták meg, s így a mai napig is a kilencedik hónapot - 

hetedik, szeptembernek hívjuk, a tizediket nyolcadiknak és így tovább.  

I. e. 153-ban a konzulnak addig bizonytalan hivatalba lépési napja január 1-re esett, és 

ettől kezdve ez lett az esztendő első napja. Az újév rögzítésénél bizonyára közrejátszott az a 

körülmény is, hogy Janus isten, akiről a januárt elnevezték, a kezdet és a vég ura volt. A 

köztársaságkori naptár azonban még a holdhónapokra alapult, és az év 355 napból állt. Hogy 

a holdévet a napévvel összehangolják, február 23-a után egy 22, illetve 23 napos 

"szökőhónapot" iktattak a kalendáriumba. Ez sem oldotta azonban meg a naptár problémáját: 

Julius Caesar korára már 90 nappal maradtak le a rómaiak. Caesar azonban szokásos erélyével 

- és Sosigenes matematikus segítségével - rendet teremtett. Megteremtette a 365 napos évet; a 

pontatlanságokat minden negyedik évben egy szökőnappal korrigálták. Ezért meg is 

érdemelte, hogy az ötödiknek nevezett hetedik hónapot, a Quinctilist, róla nevezzék el 

júliusnak. A következő hónap, a Sextilis Caesar unokaöccséről, az Augustus császár néven 

ismert Octavianusról kapta nevét.  

 
 

(Forrás:http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2012/12/31/szilveszteri-es-ujevi-szokasok-babonak-

hiedelmek) 

JANUÁR 1. ÚJÉV NAPJA, A BÉKE VILÁGNAPJA 

 

Szilveszter: a legzajosabb, legvidámabb és 

legnyitottabb napja ez az évnek, s újév napjával 

közösen ehhez a két naphoz fűződik a legtöbb babona 

és szokás. A lencse, a bab vagy bármilyen más apró 

szemes étel fogyasztása szerencsét hoz. Viszont a 

szerencse csak abban az esetben következik be, ha a 

megfőtt lencse pontban éjfélkor a konyhaasztalra kerül. 

Szintén szerencsés lesz az az ember, aki újév 

napján malacot eszik. Tudniillik a malac előre túrja a 

földet, vagyis ,,kitúrja a szerencsét“, sőt kunkori farkát meg is lehet markolni, így aztán 

garantálhatjuk szerencsénket a következő évre. A lábasjószág, csirke vagy tyúk fogyasztása 

azonban tilos, mert az hátrafelé rúg, elkaparja szerencsénket. Óvatosan kell bánni a hallal, 

mert a folyó menti vidékeken szerencsét hoz (ahány pikkely, annyi pénz), máshol viszont 

baljós állat, hiszen vele együtt elúszik a háziak szerencséje is. 



Újév napján tilos a mosás és a teregetés, továbbá tilos levinni a szemetet, mert kiöntjük 

vele a szerencsét a házból. Ezen a napon tilos kölcsönkérni vagy kölcsönadni bármit is, 

beleértve a pénzt és a használati tárgyakat is. Ha újév napján az első látogató asszony vagy 

lány, az szerencsétlenséget jelent, viszont ha férfi csenget be elsőként, az éppen az 

ellenkezőjét jelenti, mégpedig szerencsét. 

Rendkívül fontos: újév napján ne veszekedjünk! Tartózkodjunk a viszálykodástól, 

perpatvartól, mert különben az egész évet veszekedéssel fogjuk tölteni. 

 
(Forrás:http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_be

ke_vilagnapja) 

 

A BÉKE VILÁGNAPJÁt VI. Pál pápa 

kezdeményezésére ünnepeljük minden év 

első napján 1968 óta. Ez a nap arra 

figyelmeztet, hogy az előttünk álló új 

évben törekedjünk arra, hogy békében 

éljünk önmagunkkal, minden emberrel és 

mindennel az egész világon. 

 

 
 
(Forrás:http://www.mclib.hu/egyeb/2013/01/honapsorolo-januar-boldogasszony-hava-bak-csillagkep/) 

JANUÁR 6. GÁSPÁR, MENYHÉRT, BOLDIZSÁR, VÍZKERESZT NAPJA 
 

Ezzel a nappal ér véget a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik el a farsang, és a „Dámák 

diadalmas” időszaka. A vízkereszti nagymisén szokás vizet szenteltetni, amelyet aztán a hívek 

hazavisznek és lakásukat is behintik vele. 

Vízkereszt napja több kultúrkörben munkaszüneti ünnep. Minálunk hagyományosan 

ilyenkor bontják le a családok a feldíszített karácsonyfákat. 

A keleti és a nyugati egyház január 6-án három eseményt ünnepel. A napkeleti bölcsek 

látogatását az újszülött Jézusnál, Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyóban és a 

hagyomány az első csodát is e napra teszi, amely a kánai menyegző csodája volt. 

A napkeleti bölcsek, vagyis a három királyok, a fényes betlehemi csillag vezetésével 

jutottak el Máriához és a kisded Megváltóhoz. Máté evangéliuma ír a bölcsekről, akik keletről 

érkezve keresik a zsidók újszülött királyát. A három bölcs neve egy szíriai írásban fordul elő 

legelőször: Karsudas, Hior és Bazantor formában. Arámi és görög közvetítéssel alakult ki 

mára a Gáspár, Menyhért és a Boldizsár névalak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rogier van der Weyden:  

A napkeleti bölcsek, részlet 



(Forrás:http://www.korkep.sk/cikkek/kultura/2016/01/22/januar-22-a-magyar-kultura-napja) 

JANUÁR 22. A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

 

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.  

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 Himnusz megzenésítésére 1844-ben írtak ki pályázatot, amelyet Erkel Ferenc, a 

Nemzeti Színház karmestere nyert meg. Pályaművét 1844. július 2-án mutatták be a pesti 

Nemzeti Színházban a zeneszerző vezényletével. 

 
(Forrás:http://www.mclib.hu/egyeb/2013/01/honapsorolo-januar-boldogasszony-hava-bak-csillagkep/) 

JANUÁR 22. VINCE NAPJA 

 

Ugyanezen a napon, január 22-én ünnepelték szent Vince nevenapját, aki borászok 

patrónusa is. Szerte a bortermelő vidékeken követték figyelemmel a szőlősgazdák Vince 

napjának időjárását: „Ha fénylik Vince, megtelik a pince. Ha csepeg, csurog, kevés lesz a 

borod.” 

 
 (Forrás:http://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:januar-25-palfordulo-telfordulo-2014-01-25-

000000/) 

JANUÁR 25. SZENT PÁL APOSTOL NAPJA 

 

Január 25-ét, pálfordulónak is nevezik E napon a tél is az ellenkezőjére fordul: Pál jeget 

tör, vagy csinál. 

E nap időjárásáról a termésre, a gazdaság kilátásaira következtetett a régi falu népe. A jó 

idő jó termést jelent, a köd a jószág pusztulását, a szélvihar háborút... A régi paraszti 

gazdaságokban szigorúan be kellett osztani a télire eltett eleséget, a tél vége gyakran 

nélkülözést hozott, s a tavasz közeledése, a természet ébredése jelentette a reményt a túlélésre. 

Ezért számon tartották a tél fordulópontját, amely a néphagyomány szerint január 25-ére, 

Szent Pál megtérésének ünnepére esik. 

A laikus keresztények ezt a napot népiesen Pál fordulása, pálfordulás néven emlegetik, 

ezzel a damaszkuszi úton történt csodára utalnak. A keresztények üldözésére induló Saul 

(római nevén Paulus) egy látomás hatására hitében „megfordult", maga is Krisztus követője 

lett, s később Szent Péter mellett az ősegyház apostolfejedelmévé emelkedett. Pálforduló 

időjárásjósló szerepét a régi kalendáriumok is kiemelik, a négyszáz évvel ezelőtti Csizióban 

például a következőket találjuk: „Mikor fénylik Szent Pál, minden termés szépen áll; ha pedig 

havas vagy eső leend, mértékletes esztendőt jelent. Ha felleges vagy ködös, könyörögjünk az 

Úristennek, hogy hirtelen haláltól minket megoltalmazzon."  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    (Forrás: http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1161278) 


