
Szent Márton-napi ünnepség, a környezetvédelem jegyében 

 

Az Első Óbudai pedagógiai programjában kiemelt célként szerepel a német 

hagyományok ápolása, de ugyanennyire fontos a környezetvédelmi nevelés is.  

Németországban terjedt el az a szokás, hogy Márton napján a gyerekek 

lampionokat készítenek, és este énekelve azokkal járják az utcákat. November 11-e 

körül velünk együtt szerte az országban, és Európa német nyelvű területein is 

megemlékezést tartanak a IV. században élt püspökről, Szent Mártonról.  

 

Az iskolánkban több mint 20 éve szervezzük meg a Márton-napot, melynek 

programját évről évre újabb elemekkel próbáljuk meg színesíteni.  

Az idei évben - a környezetvédelem jegyében - olyan lampionokkal lehetett 

pályázni, melyek újrahasznosított alapanyagokból készültek. Tanulóink – no meg 

valószínű a szülők - leleménye, kézügyessége nem ismer határokat, érdekesebbnél 

érdekesebb, nagyon kreatív lampionok készültek kiürült PET-palackból, 

kávékapszulákból, tejes/üdítős dobozokból, vagy pl. tojástartóból.  

Ezeket a színes, változatos alkotásokat meg lehetett csodálni, hiszen egy részük ki 

lett állítva az iskola folyosóján. másrészt az ünnep estéjén a gyerekek ezekkel a 

világító lampionokkal az iskolából a szemközti Szentháromság templomba 

vonultak. A menetet egy római legionáriusnak beöltözött lovas vezette, aki piros 

kabátjában Szent Mártont személyesítette meg. 

 

Az ünnepi műsort a 4.a osztály és az iskolai kórus adta, melynek során bemutatták, 

hogy Mártont – akarata ellenére - az apja katonának szánta, s majd végül ebből a 

római légionárius katonából hogyan lett a Kr. u.. IV. században Tours város 

püspöke.  

 

A legenda szerint, amikor Mártont püspökké akarták választani, elbújt a baromfi 

ólba, de a libák hangos gágogással elárulták hollétét. Így Márton nap 

nélkülözhetetlen tartozéka lett a liba, ezért az ünnepség végén a gyerekek egy kis 

libakalácsot kaptak ajándékba.  

Az előadás végén nagy tapsot kaptak a szereplők és a szervezők egyaránt. 

 

Az ünnepségen az iskola tanulóin és a szülőkön kívül részt vett Neubrandt Istvánné 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Bajzát Ferenc plébános úr is. 

Köszönet illeti a Német Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy anyagilag támogatták 

rendezvényünket



 

     
 

     
 

 

     
 

     


