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I. évfolyam III. szám  TAVASZ 

 
Tavaszi kalendárium 

 

Március  

Tavaszelő hó 

A legtöbb népnél igen gazdag hiedelem-és szokáskincs 

kapcsolódott a tavasz beköszöntéséhez. Ezekben szerepet kapott 

a termékenység, a tűz és a víz, a két éltető őselem, s ezek tisztító 

szerepe is. A tél, a rossz szellemek elűzése, s a tavasz a 

termékenység köszöntése azután a későbbi hiedelmekben is 

állandóan visszatér. 

 

március 12. Gergely 

Balázs a diákság, Gergely pedig az iskolák pártfogója volt. Ezen 

a napon tartották a Gergely - járást. Ilyenkor a nebulók 

végiglátogatták a falu házait, adományokat kérve a tanító és az 

iskola számára 

 

március 18. Sándor 

„Sándor, József, Benedek, zsákban hozza a meleget”. Az első 

igazán meleghozó nap. 

 

 

március 19. József 

Sok helyen ekkor hajtják ki a marhákat a legelőre és ekkor 

engedik ki a méheket is. Ezen a napon ültetik a fokhagymát, a 

krumplit, a kaprot. 

 

március 25. Gyümölcsoltó 

Elnevezése Jézus fogantatására utal. A palántaültetés, 

fatisztogatás napja. Fecskehajtónak is mondják, mert a jó idő 

ekkorra már hazahajtja a vándormadarakat. 

Április  

Tavaszhó 

április 1. 

Hajdan sok népnél évkezdő nap volt, a tavaszi napéjegyenlőséget, 

az újjáéledő természetet ünnepelték. Amikor e naptárreformmal 

január elseje lett az év első napja, április első napja 

„komolytalan” újévvé vált. Nálunk a diákság terjesztette 

beugratótréfák nyugati eredetűek. 

 

Virágvasárnap 

Húsvét előtti vasárnap. Az iskolás gyermekek ilyenkor barkát 

mennek gyűjteni, amit a templomban megszentelnek. A szentelt 

barkát a gonoszűzőnek, betegséggyógyítónak tartják, elűzi a 

jégesőt, megóv a villámcsapástól. 

Virágvasárnap tartják több palóc községben a kiszehajtást. Fiatal 

leányok telet jelképező, menyecskeruhába öltöztetett szalmabábut 

visznek végig a falun, majd vízbe dobják vagy elégetik. A 

téltemetés az ébredő természet ősi ünnepét, a húsvétot vezeti be. 

Virágvasárnap után következő hét a Nagyhét. 

 

Nagypéntek 

Jézus kereszthalálának ünnepén tartják a legszigorúbb böjtöt. 

Általános tisztálkodási nap: meszelnek, takarítanak, nagymosást 

tartanak a patakban és az állatokat is megfürösztik. Sok helyen 

Nagypénteken nem gyújtanak tüzet.  

Nagyszombat 

 

Este tartják Jézus feltámadásának ünnepét. A tüzet ősi módon - 

dörzsöléssel, csiholással - újra meggyújtják és megszentelik. Az 

esti harangszó a böjt befejeződését jelenti. 

 

Húsvétvasárnap 

A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe a pogány tavaszkezdő 

ünnepekből származik. Ezen a napon tartják a húsvéti határjárást. 

Ilyenkor az egész falu népe körbejárja földjeit, kitisztogatja a 

forrásokat. Sok helyen bált rendeznek. 

 

április 24. György 

Európa nagy részén ősi pásztorünnep, az állatok első kihajtásának 

napja. Gonoszjáró nap, ezért a kerítésre, ajtóra tüskés ágakat 

tűznek, hogy a boszorkányokat távol tartsák. Az állatokat-az ártó 

szellemek, a rontás elkerülése végett - Szent György napi tűzön 

hajtják keresztül, hogy a füsttől megtisztuljanak. E nap hajnalán 

lepedővel szedett harmattal kenyeret sütnek, vagy különböző 

mágikus praktikákat végeznek. A György - kultusz a sárkánnyal 

viaskodó szent legendájából származik. 

 

április 25. Márk 

A kukoricavetés és a búzaszentelés napja. A megszentelt 

búzaszálakat gonoszűzésre használják. Ha ezen a napon pacsirta, 

fürj vagy béke szól a búzából, az jó termést ígér. 

Május  

Tavaszutó hó 

 

május 1. 

Ősi tavaszünnep, a majálisok napja. Sok helyen a megelőző estét 

a legények az erdőben töltik, s hajnalban hazajőve feldíszített 

májusfát állítanak kedvesük udvarába. Az emberek az egész 

napot vidám táncmulatságok közepette a szabadban töltik. 

 

május 12. Pongrác, május 13. Szervác, május 14. Bonifác 

A fagyosszentek napjai az idő átmeneti lehűlését jelzik. E 

napokon nem vetnek, nem palántáznak. A májusi fagyok a 

gyümölcsösökben, a veteményben sokszor nagy pusztítással 

járnak, ezért tűzgyújtással, füstöléssel védekeznek ellenük. 

 

május 25. Orbán 

Ekkor kezdenek a méhek rajzani, ezért a méhek „Orbán bogarai”. 

Orbán a szőlősgazdák védőszentje, szobra gyakran megtalálható a 

szőlőhegyeken. Ha Orbán jó időt hoz, akkor szobrát 

felvirágozzák, ha rosszat, akkor besározzák. Sok helyen az utolsó 

fagyosszentnek tartják. 

 

Pünkösd 

Neve arra utal (pentekoszt = ötven), hogy húsvét után ötven 

nappal következik. A nyárkezdet ünnepén a különféle versenyek, 

sportjátékok győztesét rövid ideig uralkodó „pünkösdi királynak” 

választják.  

Kislányok ezen a napon tartják a pünkösdikirálynő - járást, a 

pünkösdölést. A legkisebb leányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal 

díszítve királynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot hullajtva házról - 

házra járnak köszönteni. 

(Dömötör Tekla: Régi és mai magyar népszokások 

Tankönyvkiadó Bp., 1986.) 

TERMÉSZETBARÁT 



A méz  

 

A méz sok kisgyermek kedvenc csemegéje, de nem csak 

ők, hanem a felnőttek is szívesen fogyasztják. A mézet már az 

ősember is ismerte és gyűjtötte, majd az ókori Egyiptomban 

felfedezték gyógyító hatását is. Sajnos ma már csak azt tudjuk, 

hogy torokfájás gyógyítására jó, pedig őseink sebeket, hasi 

fájdalmakat és még sokféle betegséget gyógyítottak vele.  

Nagyon sokan tudják, hogy a méhecskék a virágokban 

lévő virágport összegyűjtik, és abból csinálnak mézet. Azt viszont 

kevesebben tudják, hogy miből áll a méz. A méz fő alkotórésze a 

szőlőcukor és a gyümölcscukor. Cukorfélék keveréke, ettől olyan 

édes. A méz a sok cukor ellenére nem száraz és kristályos, mivel 

sok vizet is tartalmaz. Az íze változó attól függően, hogy milyen 

növények virágából gyűjtötték a méhek. A virágok nektárjai 

illóolajokat tartalmaznak, amik a mézbe kerülve változtatnak az 

ízén.  

Ezeket az illóolajokat érezzük akkor, amikor 

megszagoljuk a virágokat. Attól függően, hogy milyen virágból 

készült a méz, megkülönböztetünk repcemézet, vegyes 

virágmézet, hársmézet és akácmézet. A magyar akácméz 

világhírű, rengeteget szállítunk belőle külföldre.  

Tavasszal, amikor az akácfa virágozni kezd, a méhészek 

fogják a méhkaptáraikat és kiviszik az akácerdőbe. Itt a kirepülő 

méhek könnyedén és gyorsan összegyűjthetik a virágport és a 

mézet. A méhészek rendszeresen vizsgálják a kaptárakat és ha 

úgy látják, hogy megteltek a lépek mézzel, elviszik őket haza. 

Otthon egy gép segítségével kipergetik őket. Ezt nevezik 

pergetett méznek. Ezt követően töltik a mézet üvegekbe. A 

pergetett mézen kívül találkozhatunk lépes mézzel is, ebben 

benne van a méhek által készített lép is.  

Végül egy jó tanács! 

Ha akácvirágzás idején az erdőben járva olyan hangot hallotok, 

mintha egy repülőgép motorja búgna, akkor méhkaptárak vannak 

a közelben. Ezeket jobb elkerülni, hiszen a dolgozó méhek 

megtámadhatnak benneteket, és fájdalmas csípéseket ejthetnek 

rajtatok. Ezekből a kaptárakból nem tudtok mézet enni, otthon 

méhcsípés nélkül sokkal kellemesebb. 

Lampert Bálin II. éves hallgató írása 

 

Az évszak fája 

Hárs 

 

A hárs kedvelt és gyakori fafajunk. Különböző fajaival 

gyakran találkozhatunk a természetben, de akár a városi 

parkokban és utcákban is. Az üde, mély rétegű jól szellőzött 

mészben gazdag (lúgos) talajokat szereti. Elérheti a 30-40 méter 

magasságot. Törzse általában egyenes, vastag. Koronája széles, 

kerek, sűrűn záródó.  

A 60-adik életévig nem túl gyorsan nő, utána hirtelen a 

magasba szökik, hogy 150 éves korára beállítsa végleges 

magasságát. A szélessége tovább gyarapszik. Úgy tartják, hogy a 

hársfa 300 évig növekedik, 300 évig áll, és 300 évig  pusztul.  

Kérge fiatal korában sima, szürkés színű, idősebb 

korában durva, repedezett, sötétbarna a héjkérge. Régebben a 

kéregből kosarat vagy tetőborítást készítettek, de rostjából ruhát 

és takarót is csináltak. A hárs puhafa. Fája szívós, hajlékony, de 

az időjárás változásai és a víz hatása csökkenti a tartósságát. 

Emiatt a külső építészetben nem használják, de játékok, táblák, 

kis szekrények stb. készítéséhez alkalmas. A hárs májusban vagy 

júniusban kezd virágozni.  

A sötétebb virágú hársméz az aranysárga virágú akácméz 

mellett fontos és egészséges cukorpótló. Termése ősszel és télen 

hullik le és az apró emlősállatok kedvelt kiegészítő tápláléka. 

Európában csak három (tiszta) faj fordul elő - a nagylevelű hárs, a 

kislevelű és az ezüsthárs - amelyek azonban egymással 

kereszteződnek a természetben.  

(Godet: Fák és cserjék, Officina Nova, 1987. 

Bruno P. Kremer: Fák, Magyar Könyvklub, 1995.) 

             Nagy Gábor III. éves hallgató írása 

 

    Tudtad-e? 

Hogy a hársfa esztergályozásra, konyhalapok és asztaldeszkák 

készítésére alkalmas. A hársfa megszenesített fáját rajzolásra 

használják.  

Hogy a hársfa a reánk maradt feljegyzések szerint a vágyakozás, a 

gyöngédség, dal és szerelem jelképe volt. A lombos hársfák alatt 

tartották, de tartják még ma is egyes vidékeken az ünnepi 

táncokat, ünnepélyeket, lakodalmakat.  

Hogy a szlávok nemzeti jellegének szimbóluma a hársfalevél.  

Hogy ott alkalmazzák, ahol a beteg nem könnyen izzasztható 

meg. Alkalmazzák hűléses esetekben, fájdalmas reumánál és 

köszvénynél.  

Hogy a hársfa illóolajának van gyógyító hatása, ezért csak friss 

vagy 1 évnél nem idősebb virágot használjunk. 

 

Izzasztótea recept: 

Hozzávalók: 

Kamillavirág 20 g 

Bodzavirág 20 g 

Jaboranduslevél 10 g 

Kőhársvirág  

Borsmentalevél 20-25 g  

1 evőkanálnyit 2 dl vízzel leforrázni és melegen elfogyasztani. 

(Felhasznált irodalom: Varró Aladár Béla: Gyógynövények 

gyógyhatásai ) 

                Harcsa István I. éves hallgató írása 

 

 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden 

kedves olvasónknak! 

               Természetbarát Szerkesztőség 
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Hóvirág 

 

Megjött a tél a mély álom. 

Bár a szarvasokat még futni látom, 

a medvebocsok már alszanak 

a pihe-puha medveágyon. 

 

Hideg van kint, mindenki fázik, 

az egyik bocs nagyot ásít. 

A nyárról álmodik, a meleg nyárról, 

A zöld rétről és a rengeteg vadvirágról. 

 

Hó borítja most a rétet, 

a nagy erdőt, a messzeséget. 

De nézz csak oda! 

Valami szirmait bontogatja ott a hóban! 

 

Egy aprócska hóvirág az! 

Ó tavasz, most merre járhatsz? 

Biztos a közelben lehetsz, 

Mivel egyre több hóvirág lengedez. 

 

Elmegy a tél, de nem bánom, 

Mert itt a tavasz a barátom. 

Ablakomat tágra tárom, 

Hogy friss szellő fusson át a szobámon. 

 

Lampert Bálint II. éves hallgató 

 

TI ÍRTÁTOK 

 

A vadászok szokásai 

 

A vadászat után az elejtett állatokból terítéket készítenek 

a vadászok. A terítéket úgy alakítják ki, hogy a vadakat szépen 

sorba rakják, majd zöld ágakból szegélyt készítenek. Amikor 

elkészült, a négy sarkában tüzet raknak. A vadászat résztvevői a 

teríték elé állnak levett kalappal és kürtszó mellett adják meg a 

vadnak a végső tiszteletet. A vidámság sem hiányozhat a vadászat 

befejeztével. Egy-két jóféle kisüsti pálinka mellett beszélik meg a 

vadászélményeket. Mindezt édesapám mesélte el nekem. 

Neményi Péter 3. osztály, Győrság 

Kedves gyerekek! 

Köszönjük azt a rengeteg levelet, amelyeket Szerkesztőségünkbe 

küldtetek. A lehetőségek szerint folyamatosan közöljük a 

beérkezett írásokat. Kívánunk mindenkinek sikeres alkotó 

munkát! 

 

Az erdő szava 

 

Egy jó tanács az embereknek: 

Kérlek, ha erre jársz, 

óvd meg az életem, 

és ne bánts! 

 

Hiszen ágaimon 

sok madár csicsereg, 

a fűben milliónyi 

kis bogár zizeg. 

 

Ez az a hely, mely  

nekik biztonságot, 

védelmet ad, 

és a Te érdeked is lesz, 

ha ez így marad. 

Általános Iskola Győrszemere, (Zöld Sasok csapat) 

 

Az erdő fohásza 

 

A természet hű az emberhez, 

segít, véd és óv. 

arra kér a termőföld: 

ne szennyezd és 

légy hozzá jó! 

 

Vigyázz! Ha megbántod, 

a selymes füvet, a lombos fát,  

nem fog többé vigyázni rád! 

 

Az ég zengi el a boldog imát, 

s megköszöni, hogy vigyáztál rá! 

ezt friss levegővel hálálja meg, 

amitől örül felnőtt és gyermek! 

Általános Iskola Győrszemere, (Vadócok csapat) 

 

Magyarország néhány vízi állata  

A csuka vérszomjas ragadozó hal. A kisebb halakat szereti pl. 

ponty, keszeg, vagy a saját fajtársait is megeszi. Testmérete: akár 

másfél méter hosszú, és 40 kg is lehet. Télen is aktív, ezért a 

lékhalászok kedvenc zsákmánya. 

A törpeharcsának nagyon bökős bajusza van. Nem 

Magyarországról származik, eredetileg a Missisipiben honos, a 

magyarországi példányok sokkal kisebbek, mint eredeti 

élőhelyükön.  

A tarajos gőte fejlődése hasonló a békáéhoz, csak a békának 

először a hátsó, a gőtének pedig az első lába nő ki. A gőte 

testmérete 15-16 cm hosszú lehet. A nőstények nem rendelkeznek 

tarajjal. A hímek a víz melegedésekor kezdenek udvarolni. 

Párzáskor a hímek pompás ruhát öltenek. A tarajos gőte 

vadvizekben él.  

A tavi béka lassú folyású patakokban él, szürkés színű, 

testhossza 15-17 cm. Télre lehúzódnak a víz aljára, az iszapba. 

Az idősebb békák lassú sodrású folyóvízben telelnek át. 

Kálmán László, Horváth Balázs Gyömöre 

 



 

Újra éled az Erdő 
Aki rendszeres olvasója a Természetbarát újságnak, már 

találkozhatott az erdő és az emberek kapcsolatát bemutató cikkel. 

Ezt a hagyományt folytatva szeretnék néhány gondolatot felvetni 

a tavaszi erdei munkákkal kapcsolatban. 

Most, amikor újra itt a tavasz, a látszólag halott erdő 

megelevenedik. A tél során kivágott fákat szorgos kezek pótolni 

igyekszenek, hogy a következő generációknak is legyen hely, 

ahol megpihenhetnek, kirándulhatnak és nem utolsó sorban ismét 

fát vághassanak. A fák kivágása, ha azt hozzáértő 

természetszerető szakemberek végzik, nem válik az erdő kárára.  

Az erdészek az erdő megfiatalításának, felújításának több 

változatát ismerik és alkalmazzák. Vannak olyan erdők amelyek 

önmaguktól megújulnak és vannak olyan területek, ahol ez csak 

az emberi kéz munkája által lehetséges.  

Mi lehet ennek az oka? Talán azt mindenki tudja, hogy 

minden élőlénynek az a célja, hogy utódokat hagyjon maga után. 

A fák ezért magvakat teremnek, amelyek ősszel vagy a tél 

folyamán, illetve kora tavasszal lehullanak, hogy a tavaszi meleg 

megérkezése után csírázásnak indulhassanak, és új fák 

növekedhessenek. A fák között akadnak olyanok, amelyek 

minden évben rendszeresen teremnek, ezeknek általában kisebb 

méretű magvaik vannak (pl. nyír, gyertyán, hársak, éger, füzek, 

nyarak stb.). Ezek könnyen nagyobb távolságokra is eljuthatnak a 

szél vagy a víz segítségével. A fák egy másik csoportja ritkábban 

terem, eltelhet akár több év is anélkül, hogy jelentősebb 

magtermést hozna (bükk, kocsányostölgy, kocsánytalantölgy, cser 

stb.). Ezekre a magokra (makkokra) jellemző, hogy nagyobb 

méretűek, több tápanyagot tartalmaznak, nehezebbek és ezért 

sokkal helyhez kötöttebbek. 

Azokban az erdőkben, ahol csak a fák egy részét vágjuk ki 

egyszerre, ott lehetősége van az avar közt megbújó magoknak 

kicsírázni és a megritkult koronaszinten át bejutó fényben 

megerősödni, nagyra nőni. Itt a természetre bízzuk a feladat 

dandárját, az erdész csak a megfelelő körülmények kialakításában 

szorgoskodik. 

Azokon a területeken, ahol az előbb leírt természetes úton 

nincs esély az erdő ismételt felnövekedésének, vagy nem olyan 

fafajok jelennének meg amelyeket mi szeretnénk, ott más 

megoldáshoz kell folyamodnunk. Lehetőségünk van a természet 

leutánzására, ha az ősz folyamán összegyűjtött magvakat még 

ősszel, vagy tavasszal az előkészített, fellazított talajba vetjük. 

Ekkor a csemeték már a helyükön fejlődhetnek terebélyes fákká, 

de a következő években csak az esőre számíthatnak, mivel nem 

lehet őket úgy öntözni, mint egy cserepes virágot vagy a 

kertünket. Persze még mi is éveken át ápoljuk, és védjük a vadtól. 

Ha erre sincs lehetőségünk akkor csemetéket kell ültetnünk. 

A csemetéket erre a feladatra kialakított kertekben (csemetekert) 

szokták megtermelni. Hasonló módon mint a házi kertekben 

kisebb-nagyobb ágyásokat alakítanak ki, ahová elvetik az erdőn 

összegyűjtött magvakat.  

Itt lehetőség van a folyamatos gondozásra, kapálásra, 

öntözésre, trágyázásra. Egy-két évi nevelgetés után a 15-50 cm 

nagy fácskákat kiássuk, autóra rakjuk és elszállítjuk oda, ahol el 

akarjuk majd őket ültetni. Az erdőn ásóval vagy gödörfúróval 

készített gödrökbe ültetjük a csemetéket, és folyamatosan 

ápoljuk, az elpusztult fácskák helyére minden évben újakat 

ültetünk mindaddig, amíg megerősödve magukra hagyhatók. 

Az idén is sok százezer fácska kezdi meg több évtizedes 

életét, hogy terebélyes koronájú árnyat adó erdővé növekedjen. 

Szabó Szabolcs erdőmérnök írása 

Néhány kis rejtvény 

Tóbiás Klára I. éves hallgató gyűjtése 

 

1. Egy kis növényismeret 

 

            1. 

            2. 

            3. 

            4. 

            5. 

            6. 

 

Megoldás: _________________________ 

 

Lombhullató fa, 25-30 m magas. Dél - Dunántúl és a Nyírség 

tölgyeseiben honos.  

1. A virágtakaró 5 élénksárga csészelevél. A levelek 

egyszerűek, kör vagy vese alakúak, csipkés szélűek. 

Mocsarakban, patakpartokon, mocsárréteken gyakori.  

2. Felálló, magas, karcsú növény. Levelei kétszeresen 

szeldeltek, a szeletek 3-5 mm szélesek. Üde, nedves réteken 

az egész országban gyakori.  

3. Ennek a virágnak 3 hosszabb külső, 3 rövidebb zöldes csúcsú 

belső lepellevele van, bókoló, fehér. Üde talajú erdőkben 

gyakori. A tél végét jelzi.  

4. Hármas levelű kis fa, vagy cserje. Lecsüngő fürtjeit sárga 

virágok alkotják. Tavaszi kertek szép dísze. Gyakran kerül a 

barka mellé a húsvéti asztalra.  

5. Örökzöld, tűlevelű fa. Hazánkban számos faja megtalálható 

(vörös, fekete, jegenye, erdei…) 

6. A szirmai lángvörösek. Vetéseken, parlagokon gyakori. Nyár 

elejétől díszíti a tájat.  

* * * 

2. Mi az? 

 

Földön fut négykézláb, lábaimnál játszik, estére nagyra nő, éjjel 

nem látszik; követne akkor is, ha vízben járnék.  

 

Bölcsőmet vad szél cibálja, takaróm a hópehely. Habár kicsit 

hideg dunnám, mégis jó, hogy átölel. A nap első sugarától, a 

hópaplan megreped… Én vagyok az első virág…  

Ki tudja a nevemet? 

 

3. Milyen Húsvéthoz kapcsolódó hagyományokról szólnak a 

leírások?  

Ha figyelmesen olvastad el a Tavaszi Kalendáriumot, sokat 

segíthet! 

 

Ezen a napon megszentelik a templomban a barkákat, amit a 

gyermekek gyűjtöttek össze, hogy ezzel elűzzék a gonoszt. 

Melyik ez a nap? 

 

Fiatal lányok telet jelképező, menyecskeruhába öltöztetett 

szalmabábut visznek végig a falun, majd vízbe dobják, vagy 

elégetik. 

Melyik népszokás ez? 


