
 

                                                                         

 
 

 

 

 

 

                                                     BOLDOG ÚJÉVET 
KÍVÁNOK MINDENKINEK !!!!!! 
 

 

Tudtátok,hogy a januárt Boldog asszony havának nevezik és a Hóvírág a hónap 

virága. 

 

Január 1. Újév 

A polgári év kezdőnapja. A pogány Rómában az évkezdetet Janus tiszteletére 

tartották, kicsapongással ünnepelték. Az emberek jókívánságokat mondtak, 

ajándékokat adtak egymásnak. A január eleji évkezdet a Gergely-féle naptárreform 

(1582) óta vált általánossá. Ez a nap jelentette az újévet, valamint a télközépi 

ünnepkört. Számos népszokás, hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz, amelyet 

napjainkban már csak kevesen ismernek, használnak. Egyik népszerű szokás volt az 

újévi jókívánságok elmondása házról-házra járva, amiért a háziak almával, dióval 

kínálták a köszöntőket. Újévkor az egész év sikerét igyekeztek biztosítani, nagyon 

fontos volt a jó cselekedet az év első napján, és sokféle tiltással is találkozhatunk. 



 
 

 

Január 3. Genovéva napja 

Párizs védőszentje (442-502), népének vigasztalója 

 
       

Január 6. Vízkereszt 

A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete. Az egyik legrégibb 

egyházi ünnep, a 4. századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon 

ünnepelték. Az egyház ezen a napon emlékezik meg a napkeleti bölcsekről, és Jézus 

megkeresztelkedéséről. E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, a 

középkortól pedig a nyugati egyház is. A víz megkereszteléséből, 

(megszenteléséből) ered a magyar vízkereszt elnevezés. A liturgikus vízszentelést 

vízkereszt vigíliáján végezték a templomban, de haza is hordták meghinteni vele a 

házat, a gonosz szellemek ellen. Ezen kívül hittek gyógyító hatásában, mely 

mindenféle betegségre jó volt, de használták a mezőgazdaság és állattartás 

területein is. A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés, melyet ma 

már kevésbé használnak. 



 
 

Január 17. Remete Szent Antal napja 

Remete Szent Antal (i.sz. 250) szerzetes volt, akit a háziállatok védszentjeként 

tiszteltek. A középkorban előfordultak járványszerű mérgezések, melynek tünetei 

hasonlítottak az orbáncéhoz. Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és az ehhez 

hasonló mérgezést. A betegeket imádságokkal, ráolvasással próbálták gyógyítani. Az 

ehhez kapcsolódó hiedelmek a hitújítás korában elhalványultak, de később újra 

éledtek Páduai Szent Antalként. 

 
 

Január 18. Piroska 

Piroska napjához fűződik ez a mondás: "Ha Piroska napján fagy, negyven napig el 

nem hagy". 

 

Január 20. Sebestyén napja 

Az ország Sebestyén-kultusza a pestisjárványokkal, a jószágvésszel függ össze. 

Amikor a járványok kialakulnak a nép hozzá imádkozik. 



 
 

 

Január 22. Vince napja 

A drávaszögi falvakban ún. vincevesszőt vágtak, amit a szobában vízbe állítottak. A 

kihajtott vesszőkből jósolták meg a következő év termését. A gazdák szerint ezen 

a napon sok bort kell inni, hogy bő legyen a termés. Az időjárás is meghatározó volt, 

például szép, napos idő esetén jó bortermést reméltek, rossz idő esetén viszont 

rossz bortermést jósoltak.                        

 
 

 

 

 

Kölcsey szobra Szegeden. A magyar kultúra napja a Himnusz születésnapja. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 
 

Január 25. Pál napja 

Ezt a napot pálfordulónak is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, mely szerint a 

Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg, és innentől Pál apostol néven emlegetik. 

Ezen a napon pálpogácsával haláljóslást is tartottak. A családtagok számára 

készített pogácsákba libatollat tűztek, és akié sütés közben megperzselődött arra 

halál várt a következő évben. 

 

 

Január 27. a holokauszt nemzetközi emléknapja. 

 

 


