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TÁJÉKOZÓDÁSI ESZKÖZ 

 A Sark-csillag  az éjszaka sötétjében 

vándorlókat segítette a tájékozódásban, mivel 

közel van a Föld északi pólusához. 



A NAP IS CSILLAG 

 ANap a Naprendszer közpon-

ti   csillaga.  Körülötte 

kering a Föld,  valamint a 

Naprendszerhez 

tartozó bolygók, törpeboly-

gók,kisbolygók, üstökösök.  

 

 .- 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Naprendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillag
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bolyg%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rpebolyg%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rpebolyg%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rpebolyg%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisbolyg%C3%B3


 HULLÓCSILLAG 

 A meteor az a 
fényjelenség, amelyet az 
űrben keringő kisebb 
kövek, porszemek 
keltenek a légkörben, 
miközben, a nagy 
sebesség miatti 
súrlódástól 
felizzva, ionizálják azt. 
Népies 
nevük hullócsillag. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gk%C3%B6r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ion


A TEJ-ÚT 

A Tejútrendszer a Lokális 

Galaxiscsoport egyik     

küllős spirálgalaxisa, 

melyben 

a Naprendszer és ezen 

belül Földünk található. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Lok%C3%A1lis_Galaxiscsoport
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lok%C3%A1lis_Galaxiscsoport
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCll%C5%91s_spir%C3%A1lgalaxis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Naprendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld


MINT BIBLIAI SZIMBÓLUM 

 A betlehemi csillag, ami a 
napkeleti 
bölcsek  háromkirályok csil-
lagaként is ismeretes, de a 
nép körében egyszerűen 
karácsonyi csillagként is 
emlegetik, csak 
a Biblia újszövetségi részé-
ben található Máté 
evangéliumában (Mt 2,1-
11) szerepel. Máté leírása 
szerint a 
Názáreti Jézus a júdeai Bet-
lehem városában történt 
megszületését egy csillag 
jelezte az égen. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1romkir%C3%A1lyok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillag
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillag
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillag
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajsz%C3%B6vets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1t%C3%A9_evang%C3%A9liuma
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1t%C3%A9_evang%C3%A9liuma
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1t%C3%A9_evang%C3%A9liuma
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAdea
http://hu.wikipedia.org/wiki/Betlehem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Betlehem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Betlehem


REFORMÁTUSOK JELKÉPE 

 A betlehemi csillag a 
napkeleti bölcseket 
vezette Betlehembe, mert 
nem tudták hova kellett 
menniük.  

 A csillag a betlehemi 
csillagra, Jézus 
születésére utal, a kakas 
pedig az éberség jele, a 
kakasszóra Jézust 
háromszor megtagadó 
Péter  apostolra 
emlékeztet.  
 



TÖRTÉNELMI JELENTÉSE 

 Fontos, kiemelkedő tevékenységet folytató 
nemesek, királyok, egyházi méltóságokat is 
említenek csillag megnevezéssel a 
történelemkönyvek. 

 Irodalmi művekben is előfordulnak:pl. Gárdonyi 
Géza Egri csillagok című regénye. 

 A zsidók megkülönböztető jele volt szerte 
Európában, azt fejezve ki megbélyegzett, aki zsidó 
származású. 

 Katonák rangjelzése is volt a hősiességet 
jelképezve. 



CSILLAG A KÖZNYELVBEN 

 Pozitív jelentésű , becézése számunkra fontos 
személynek, népdalokban is megjelenik: Csillagok, 
csillagok, szépen ragyogjatok.... , vagy Megyen már 
a hajnalcsillag lefele kezdetűek. 

 Ha valaki csillagokat lát, akkor valamilyen ütéstől 
káprázik a szeme, nagy fájdalmat érez. 

 Hullócsillag a hírneve. Hamar kialudt a dicsfény 
körülötte. 

 Szállodák komfortfokozatát is jelzik a csillagok. 
Ötcsillagos szállodák pompázatos luxus 
körülményekkel várják  a vendégeiket. 



CSILLAG A MESÉBEN ÉS  A TERMÉSZETBEN 

 Lovak fején 
megkülönböztető jel is 
lehet. 

 Csillagvirág tavasszal nyíló 
virág. 

 Csillagszemű gyermeknek 
nevezték, akinek 
ragyogott a szeme, s a 
népi hiedelem szerint 
természetfölötti erővel 
rendelkezett az illető. 
Innen eredeztethető a 
Csillagszemű juhász című 
népmese keletkezése. 

 



Forrás:   http://hu.wikipedia.org/ 

 

     Köszönöm a figyelmet! 

http://hu.wikipedia.org/

