05.13. Kedd – 4. évfolyam
Írd fel egy lapra a feladat sorszámát, majd a választ. Messengeren vagy email-ben küld el a megoldásokat.
HATÁRIDŐ: MÁJUS 15. PÉNTEK

Májusi jeles napok
Május: ősi magyar nevén, Ígéret hava, az év ötödik hónapja. Nevét Maia görög istennő római alakjáról kapta,
aki ősi termékenység istennő volt a római mitológiában. A népi kalendárium Pünkösd havának nevezi, a
horoszkóp szerint az Ikrek havának is nevezik.
1.
2.
3.
4.

Mi május ősi magyar neve?
Melyik római istennőről kapta nevét?
Hogy nevezi a népi kalendárium?
Mi a horoszkóp szerinti neve?

Május 4. Szent Flórián napja, a tűzoltók védőszentje. Cesiaban (a mai Felső-Ausztria területén) született a III.
század második felében Diocletianus császár uralkodása idején lépett be légiósként a római hadseregbe, ahol
tehetsége, bátorsága révén gyorsan haladt előre a katonai pályán, rövidesen a Caecia erőd parancsnoka lett. A
legenda szerint az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián - szinte kilátástalan helyzetből megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg, Flórián emberfeletti, isteni erejének
tulajdonították a tűzvész elmúltát s hírét szájról szájra adva, megszületett a Flórián-legenda.
5. Kinek a védőszentje Szent Flórián?
6. Hogy szól a legenda?
Fagyosszentek: Május 12 – Pongrác, Május 13 – Szervác, Május 14 – Bonifác napja: Pongrác egyébként
ókeresztény vértanú (†304), Szervác püspök (†384), Bonifác (†303) szintén mártír volt.
A népi megfigyelés szerint a tavaszi meleg napok ezeken a napokon hirtelen hidegre változnak, nem ritkák az
éjszakai fagyok. Hogy a fiatal palánták ne károsodjanak, uborkát, paradicsomot, babot általában csak a
fagyosszentek elmúltával ültették el s védekezésképpen a gyümölcsösökben ilyenkor füstölnek.
7. Melyikük volt püspök?
8. Mely zöldségeket vetették a fagyosszentek után?
Május 16. - Nepomuki Szent János: Cseh vértanú, a hajósok, vízimolnárok védőszentje. A legenda szerint egy
ízben a király rá akarta venni felesége gyónásának elárulására, mivel azonban semmi módon nem ért célt, a
Moldvába ölette (1383). A prágai Szent-Vid-templomban temették el. Szobrait általában víz közelében állítják
fel. Pl. Baján, Balassagyarmaton is található. Ilyenkor zöld ágakkal, gyertyákkal díszítik fel, hajóra viszik és
vízi körmenetet tartanak a tiszteletére. Ez az ún. Jánoska-eresztés.
9. Kiknek a védőszentje Nepomuki Szent János?
10. Hol található szobra?
Május 25. - Orbán napja: A kocsmárosok, kádárok, szőlészek védőszentje. Sokfelé szobrot állítottak neki és
ünnepi körmenettel járultak hozzá kérve tőle a bőséges szőlőtermést. Orbán-nap táján virágzik a szőlő, s ebben
az időszakban még támadhat fagy, súlyos károkat okozva a szőlőkben. A szőlőben ilyenkor füstölnek. Ezért
népünk Orbánt is a fagyosszentek közé sorolja.
11. Kiknek a védőszentje?
12. Mit csináltak a kádárok? (internet)
13. Mit csinálnak a szőlőben?

