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Aki Márton-

napon libát nem 

eszik, egész 

éven át éhezik.

Sok szent 

Márton lúdja 

kelt már el 

azóta.

Márton napján, 

ha a lúd jégen 

jár, akkor 

karácsonykor 

vízben 

poroszkál.

A bornak 

Márton a bírája.

Kövér, mint 

Szent Márton 

lúdja.

 

Márton 

napi 

szólások
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A, mint Á, mint B, mint

C, mint Cs, mint D, mint

E, mint É, mint F, mint

G, mint Gy, mint H, mint
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I, mint Í, mint J, mint

K, mint L, mint M, mint

N, mint Ny, mint O, mint

Ó, mint Ö, mint Ő, mint
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P, mint R, mint S, mint

Sz, mint T, mint Ty, mint

U, mint Ú, mint Ü, mint

Ű, mint V, mint Z, mint
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Zs, mint

Szent 

Márton 

ábécé

Keress minden betűhöz egy szót, ami kapcsolódik Szent Mártonhoz!

Példák:

K – koldus

Sz-Szombathely

P-püspök

N-november
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Jelöld be, hol született Szent Márton!
Keress olyan községneveket, melyek Szent Márton nevét őrzik!

Segítség: Szombathelyen született (Savaria), nevét őrzik az alábbi települések: Szentmártonkáta, Kisszentmárton, 
Zalaszentmárton, stb







Szent Márton

Élt:  Savaria, 316 – Tours, 397. november 8

Apja jómódú, pogány katonatiszt.

12 évesen úgy döntött, felveszi a 

kereszténységet. 22 évesen keresztelkedett 

meg.

15 évesen apja akaratára belépett a 

hadseregbe.

A feljegyzések megemlítik segítőkészségét, 

jóindulatát. Egy este nélkülöző koldussal 

találkozott, akit rablók fosztottak ki és vertek 

meg. Saját köpenyét kardjával kettévágta, 

egyik felét a koldus vállára borította. 

Álmában Jézus jelent meg a koldusnak adott 

köpenydarabban. 339-ben, 22 évesen 

megkeresztelkedett.



341-ben barbárok támadtak Galliára. Az uralkodó 

személyesen biztatta katonáit, megajándékozta 

őket. Márton nem akarta elfogadni az ajándékot: 

eddig a császárt szolgálta, mostantól Istent akarja 

szolgálni. Az uralkodó gyávasággal vádolta meg, 

válaszul Márton másnap fegyverek nélkül akart a 

csatába indulni. Az ütközet végül is elmaradt, a 

frank uralkodó békét kért a császártól. Ez nagyon 

meglepte az embereket, csodának vélték. 

371-ben Mártont Tours püspökévé 

választották meg, ő azonban tiltakozott 

megválasztása ellen. A legenda szerint egy 

libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak 

elárulták gágogásukkal. Fontos hittérítő 

munkát végzett, a pogány falvak nagy részét 

megtérítette. Életét csodák, gyógyulások 

kísérték.

A kiskönyvet tűzőgéppel tudod egybefogni. A lapokra felragaszthatod ezeket az előre megírt kártyákat is, de írhatsz 
saját kézírásoddal, saját szavaiddal is Márton püspökről.



Szent Márton ábrázolások a művészetben 



Szent Márton zarándokút









A képregényt erről az oldalról töltöttem le:
http://vekonyandiportfolio.blogspot.hu/2012/02/szent-marton-legendaja-mng-kepregeny.html



Ragasztás helye



MÁRTON TALLÉR NAPJA

MÁRTON VESSZEJE

TOLLFOSZTÁS KEZDETE

ÚJBOR MEGKÓSTOLÁSA

A legenda szerint egy pásztor disznóvész (ez egy betegség) 
idején Szent Mártonhoz könyörgött, álmában a püspöktől 
fehér fűzfaágat kapott, amellyel meg kellett vesszőznie a 

beteg jószágokat. Ez később szokássá vált, vesszővel 
megverték az állatokat, persze nem erősen! Sok helyen a 

pásztort is megvesszőzték.

Az asszonyok elkezdtek szőni, fonni, hímezni. 
Dologtiltó nap, nem volt szabad mosni, teregetni.

Ilyenkor lett vége a gazdasági évnek, a jószágokat 
behajtották a téli szállásra, a munkásokat kifizették, a 

jobbágyok is lerótták az adókat.

Ekkor ittak először az idei borból, ez az újbor.
Az gazdaasszony rétest sütött ezen a napon, hogy Szent 
Márton köpönyegét kinyújtsa: hóköpennyel terítse be 

Márton az őszi vetést, hogy a következő éven bő termés 
legyen.
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