
A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák 
befejeződéséhez, valamint az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt azon 
legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor 
püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Márton 
napja a 40 napos karácsonyi böjt előtti utolsó nap, ezért ezen a napon rendsze-
resek voltak a lakomák, bálok, vásárok. A lakmározásnak kedvezett az is, hogy 
a hagyomány szerint ilyenkor nem volt szabad takarítani, mosni, teregetni, mert 
ez a jószág elpusztulását okozta. Novemberben már le lehet vágni a tömött li-
bát, ezért a Márton-napi ételek jellemzően libafogások, ugyanis a rigmus értel-
mében aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezik. Emellett szokás-
sá vált, hogy a liba húsából (azaz a hátsó részéből) küldenek a papnak is, innen 
ered az úgynevezett püspökfalat kifejezés. A Márton-napi lúdvacsora után Már-
ton poharával, vagyis a novemberre éppen kiforrott újborral koccintottak. A bor 
és a liba olykor össze is kapcsolódott, így például német nyelvterületen a 12. 
században a Márton-napi ludat szüreti vagy préslibának is nevezték.

KALENDÁRIUM

Márton-napi népszokások

November 1 1., hétfő
Az évből 315 nap telt el, hátravan 
még 50.

Névnap: Márton
Egyéb névnapok: Atosz, Atád, 
Ata, Martin, Martos, Ménrót, Nim-
ród, Tódor

Katolikus naptár: Szent Márton, 
Atád, Tódor
Református naptár: Márton
Unitárius naptár: Márton
Evangélikus naptár: Márton
Zsidó naptár: Hesván hónap 
10. napja

A Márton férfi név a latin szárma-
zású Martinus személynév rövidült, 
magyar alakformája, jelentése: hada-
kozó vagy harcos. Női párja: Martina. 
Szent Márton (316–397) Pannónia 
provinciában (a mai Szombathely 
területén) született jómódú család 
sarjaként. Bár szülei pogányok vol-
tak, tizenkét évesen úgy döntött, 
hogy felveszi a keresztény vallást. 
A franciaországi Tours-ban hunyt el 
püspökként. Tisztelete halála után 
gyorsan terjedt, jóságáról mindmáig 
számos legenda kering. Szent Már-
tont Franciaország védőszentje-
ként is tisztelik.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Készüljön arra, hogy szokatlan munkák-
kal kell megbirkóznia! Őrizze meg az op-
timizmusát, és hagyja figyelmen kívül az 
Önt támadó kijelentéseket!

Próbáljon nyitott lenni az új dolgok be-
fogadására, és merjen módosítani a ko-
rábbi elgondolásain! A váratlan helyze-
tekben viselkedjék diplomatikusan!

Sokat rágódik a közelmúlt eseményein, 
és aztán rájön, hogy hol tévedett. Tegye 
túl magát a történteken! A tanulságok ré-
vén korrigálhatja a lépéseit.

Számos tennivaló zúdul a nyakába. Csak 
úgy tud megbirkózni a teherrel, hogyha 
rangsorolja a teendőit, a kevésbé fonto-
sabbakat pedig elnapolja.

Nehezen halad a dolgaival, ezért a válto-
zások most jótékony hatással lehetnek a 
tevékenységeire. Legyen nyitott, ne ide-
genkedjen az újításoktól

Könnyen elérheti mindazt, amit szeretne, 
főként, ha társait is bevonja az terveibe. 
Csupán az a veszély fenyegeti, hogy túl-
ságosan elbízza magát.

Elcsitulnak Önben a belső ellentétek, így 
megtalálja azt a belső egyensúlyt, amire 
már annyira vágyott. Szenteljen több időt 
a személyes problémáira!

Szakmailag egy sorsdöntő fejlemények 
várnak Önre. Legyen megfontolt, és lehe-
tőleg mindig cselekedjék összhangban a 
környezetében élőkkel!

Kisebb erőfeszítéseket kell tennie, ah-
hoz, hogy megőrizze a harmóniát a kör-
nyezetével. Mellőzze azokat az ügylete-
ket, amelyek holtpontra kerültek!

Engedékenysége miatt könnyedén ki-
használhatják. Válogassa meg, kivel ke-
rül kapcsolatba, így csökkentheti az 
esélyt arra is, hogy túlvállalja magát!

Elérhető közelségbe kerülnek a célki-
tűzései, az eredmények kizárólag a kitar-
tásán múlnak. Maradjon megfontolt, és 
tartsa meg az optimizmusát!

Ezúttal megcsillogtathatja az erényeit, és 
magára vonhatja azon személyek figyel-
mét, akiktől az előmenetele függ. Marad-
jon minden helyzetben kitartó!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

ÖRÖK DILEMMA  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
6° / 1 1°

Kolozsvár
7° / 1 1°

Marosvásárhely
7° / 13°

Nagyvárad
6° / 12°

Sepsiszentgyörgy
7° / 12°

Szatmárnémeti
6° / 9°

Temesvár
8° / 13°

Szolgáltatás2019. november 11.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2019. novem-
ber 24-éig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Ferdi-
nand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.
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NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

Egy ember az orvosnál panaszolja, 
hogy egész éjjel nyitott szájjal alszik. 
Az orvos megvizsgálja, majd így szól:
– Kérem, magának az a baja, hogy 
szűk az arcbőre. Ha a szemét behuny-
ja, ... (Poén a rejtvényben.)

Orvosnál

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.

SUDOKU
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Vissza az alagútba

Amióta negyven éve elkezdtük a nyári–téli időszámítás válta-
koztatását, semmi gondot nem okozott: elfogadtam az órán épp 
látható időt, nem számolgatva, egy vagy két hete ekkor hány óra 
is volt. Az évente mindig fájó egyetlen meglepetés, a téli időszá-
mítás miatti korai sötét. Nem szoktam éjszaka mászkálni az ut-
cán, színház vagy koncert után nem sajnálom a taxi díját, most 
viszont, hogy az egész belvárost feltúrták, mindenütt összetört 
járdák és sunyin tátongó gödrök leselkednek a járókelőkre, akik 
viszont hiába próbálnak elővigyázatosan menni, az éjsötétben 
nem látszik semmi. Feltehetőleg a vigyázatlanul összenyirbált 
vezetékek miatt fények legföljebb egy-egy kirakatnak köszönhe-
tően pislákolnak itt-ott. A városközpontban gyakorlatilag meg-
szűnt a közvilágítás, és hirtelen úgy éreztem, visszacsöppentünk 
három évtizedet, vagy mondjuk talán úgy, hogy csak álom volt 
az első idők villanyfényes esti utcaképe. Nem tartom magam fé-
lénknek, soha eszembe nem jut egy-egy esetleges letámadás, 
attól viszont egyre jobban félek, hogy nem látom meg az elko-
pott vagy kiálló utcakövek csapdáját, és ki tudja, milyen szeren-
csétlenül „sikerül” hanyatt esnem. A néhai alagútfíling újbóli 
átélését fokozza a legújabb és napról napra nagyobb számban 
látható „divatjármű” is, a roller. A főtéren ide-oda cikázó gyere-
keknek sem örülök nagyon, de ők este nincsenek kint, semmi-
képpen sem magukban. A fi atalos szellemükre büszke testes, 
középkorú urak viszont hangtalanul száguldanak a járgányukon, 
a járókelőknek kialakított gyalogutakon baktatók pedig ember-
próbáló kísérleti alanyok lesznek. Az egyébként a legcsekélyebb 
szabálytalanságot is szigorúan megbüntető közegeknek nyomát 
sem látni, valószínűleg egészen máshol vadásznak gyorshaj-
tó vagy más kihágást elkövető nagyvadakra. És a nagy garral 
beígért bicikliutakkal sem dicsekedhetünk túlzottan, ugyanis 
egy-egy járdán végighúzott fehér festéksávon kívül egyéb nem 
történt. Vagyis bocsánat, nagyon is történt: nyoma veszett a bi-
ciklicsengőknek már évek óta. Sietve hajtanak végig a járdán, 
hídon, senki egy szót sem szól, vagy ha igen, akkor „fi noman” 
visszaszájalnak: nekik joguk van ott menni, ahol akarnak, ami 
magában sem igaz, de jelzés nélkül végképp nem. Végig kellene 
járatni velük néhányszor egy büntető alagutat, hátha változna 
ettől valamicskét Várad túlélőshow-ba illő utcai közlekedése.

MOLNÁR
JUDIT

KÖZTERÜLET




