
 ELKÉSZÍTÉS: 

1. Színezd ki a rajzot ZSÍRKRÉTÁVAL! Ügyelj 

arra, hogy jó vastagon vidd fel a zsírkrétát! Az 

érdekesebb hatás elérése érdekében egy 

mezőn belül keverheted is a színeket. 

 

2. Kérd felnőtt segítségét, hogy vasalja át neked 

a képet! A színek egybeolvadnak, és a 

krétában lévő anyagoknak köszönhetően a 

papír áttetszőbbé válik. 

 

3. A szaggatott vonal mentén vágd körbe a 

képet! 

 

4. A sablon alapján kartonból vágd ki a lámpás 

alapját! 

 

5. Ollóval karcold be a hajtásvonalakat! 

 

6. A jelölt helyen vágj ablakot a lámpásba! 

Ragaszd a képet a kivágott ablakba! 

 

7. A hajtásvonalak mentén hajtogasd meg a 

lámpást, majd először az oldalánál, végül az 

alján ragaszd össze! 

 

Kész a Szent Márton napi lámpás! 

Figyelem! Sose hagyd őrizetlenül az égő gyertyát! 

 

Amikor Márton még római katonatiszt és katekumen volt -- beszéli el legendája a sokszor ábrázolt jelenetet --, 

lovon közeledett Amiens kapujához. A lova egyszer csak visszahőkölt az úton, mert megmozdult a hó, és egy koldus 

tápászkodott föl, akinek a vállán csak szakadozott rongyok lógtak. Éhezve és vacogva nyújtotta a kezét a tiszt felé, 

és alamizsnát kért. Márton így kiáltott: ,,Akár hiszed, akár nem, egy árva rézpénz nincs a zsebemben, de azért várj 

csak, valahogy segítek rajtad!'' Azzal fogta széles köpenyét, lekanyarította a válláról, majd a kardjával széltében 

kettéhasította, és a felét odaadta a koldusnak: ,,Fogjad, barátom -- mondta neki, és ráterítette a meleg anyagot --, és 

a lovamnak köszönd meg, mert a köpenynek ez a része őt takarta!” 

Azon az éjszakán Mártonnak különös álma volt: Jézust látta, amint fényes sereg veszi körül. A vállán azonban a 

köpenynek azt a darabját viselte, amit a koldus kapott, és odafordulván az angyalokhoz, mondta: ,,A katekumen 

Márton öltöztetett föl engem ezzel a ruhával!” Amikor ezt az álmot egy papnak elbeszélte, az csodálkozva ránézett, 

és azt mondta: ,,Az Úr megmondta: Amit egynek a legkisebb testvéreim közül tesztek, nekem tettétek.” 
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