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Szüret 

 

A szüret a különböz  történelmi korokban mindig többet jelentett egyszerű munkánál. 
Ünnepnek számított és számít ma is, hiszen egy egész évi munka gyümölcsével 
szembesül a sz l művel . A szüret a XVI. és XVII. században igazi sátoros ünnep 
volt, melyre még a hadvisel  vitézek is hazasiettek. Városaink statumai szerint szüret 
idején még a törvénykezés is szünetelt. 

Országunk sz l term  vidékein különböz  szentek napjaihoz köt dött a szüretelés 
megkezdése, néhol olyan szigorúan betartották ezt a fordulónapot, hogy 

harangzúgás és mozsárágyúk dörgése jelezte a munka kezdetét. 

A szüret menete egyszerű volt: kisebb birtokoknál kalákában szedték le a sz l t, 
rokonok, ismer sök segítettek be, akiket a gazda látott el ebéddel. A n k szedtek, a 
férfiak puttonyoztak. A puttonyból a sz l t a terhesbe öntötték, amely mellett ott álltak 
a gyerekek és három-négyágú karókkal, az úgy nevezett csömöszöl vel zúzták a 
sz l t. Ezután megkezd dött a sz l  feldolgozása: darálás, áztatás, taposás, 
préselés, fordítás. A szüret végeztével rendezték meg aztán a szüreti bált, amely 
alkalom volt rokoni látogatásra, ismerkedésre, eljegyzésre. 

Október 5-én rendezzük meg 
idén is óvodánkban szüretünket. 
A gyermekek lecsipegetik a 

sz l szemeket. Az el térben 
várja ket Sándor bácsi, és 
közösen kipréselik a sz l  levét. 
Az így nyert mustot mindig 
örömmel fogyasztják a 
gyermekek. 
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Süssünk – f zzünk valamit 
 
 
 

Gyümölcsös lepény 
(Emese néni receptje) 

 
 
 
 
Hozzávalók:  
 
25 dkg liszt 
20 dkg cukor 
1 csipet só 
5 dkg margarin (ráma) 
1 db tojás 
1 cs. süt por 
¼ l tej 
1 cs. vaníliás cukor 
Idény gyümölcs 
Cukros fahéj 
 
 
 
 
Elkészítés:  
 
A margarint felolvasztjuk, majd elkeverjük vele a cukrot, tojást, sót és a tej felét.  
A lisztben elkevert süt port beleszitáljuk, és ezzel is elkeverjük, majd a maradék tejet 
is hozzáadjuk. 
Süt papírral bélelt, vagy vajazott lisztezett tepsibe öntjük. 
 
A nyers tészta tetejére halmozunk ízlés szerint gyümölcsöt, ami lehet: alma, szilva, 
körte, barack (meggy, málna vagy eper is).  
A gyümölcsökre szórunk fahéjas kristálycukrot, majd 180 fokra el melegített süt ben 
kb. 40 perc alatt készre sütjük. 
 
Ízlés szerint a tésztát kakaósra, vagy félig kakaósra is keverhetjük, ekkor 5 dkg 
kakaóport teszünk a tésztába. 
 
Gyümölcs nélkül is elkészíthet , remek tortaalap. 
 

 
 
 

Jó sütést kívánunk!  
 

 

 

Fotó: www.rozeka sa. log.hu 
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Márton-nap 

 

Márton nap, november 11. a néphagyomány szerint az éves 
gazdasági munkák lezárásának ideje, egyben a téli pihenés 
id szaka a természet számára.  

Ekkor vágták le abban az évben el ször a hízott libákat, és az 
újbort is ekkor kóstolták meg el ször. 

A legenda szerint a IV. században Szombathely környékén 
született és a római császár katonájaként szolgáló Márton egy 
különösen hideg téli estén, francia honban lovagolva, 

megosztotta meleg köpenyét egy nélkülöz  koldussal. Aznap 
éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innent l 
kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta. Jóságáról még 
életében legendák keringtek, püspökké is szentelték. Szerénysége miatt, a püspöki 
szentelés el l egy libaólba bújt, azonban a szárnyasok hangos gágogásukkal 
elárulták Márton hollétét, így megtalálták és Tour püspökévé szentelték. 

Óvodánkban november 9-én tartjuk idén is a hagyománnyá vált Márton napot. 
Délel tt a gyerekek libalábnyomokat követve keresik az elbújt Mártont. Délután pedig 
szüleikkel együtt, mécsesekkel a kezükben tesznek egy kört az óvoda környékén, 
miközben libás mondókákat mondanak, és énekelnek. Az óvodához visszaérve 
meleg tea, és libazsíros, hagymás kenyér várja ket.  
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Ez a liba bizony nagyon éhes. Segíts neki megtalálni a helyes utat a kukoricához! 
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HASZNOS TIPPEK SZÜL KNEK 

 

6 jó indok, ami miatt érdemes hagyni, hogy önállóan öltözzön a gyermek! 

1. Fejl dnek a nagymozgásai! Például: fél lábon áll, amikor a nadrág egyik szárába 
belebújik, lehajol, hogy a lábára húzza a zoknit. 

2. Fejl dnek a finommozgások! Hiszen gombol, csatol, cipzároz. 

3. Magabiztos lesz! Bizony, nem attól lesz egy gyerek magabiztos, hogy mindig 
mondjuk neki, milyen ügyes, hanem attól, ha megtapasztalja, hogy önállóan meg tud 
csinálni dolgokat! 

4. Fejl dnek a szeriális (sorrendiség, egymásutániság) képességei! Megtanulja, hogy 
el ször a harisnyát vesszük fel, és csak utána a nadrágot. 

5. Kognitív (megismer , a megismerésre vonatkozó; a gondolkodáson alapuló) fejl dést 
is el segíti, hiszen megtanul az id járásnak, alkalomnak megfelel en öltözni. 

6. Téri tájékozódást is fejleszt: melyik lyukba, melyik lábamat kell dugni? 

 

Mivel segítheti a szül  az önálló öltözés elsajátítását? 

 Hát el ször is meg kell tanulnia a gyereknek önállóan levetk zni! Erre 
legalkalmasabb id pont az esti fürdés. Kérje meg, hogy önállóan vegye le a zokniját, 
pólóját! 

 Fontos, hogy egyszerű ruhadarabokkal kezdjék! Sima derékban gumis nadrág, vagy 
szoknya, egyszerű póló, aminek nem gombos a nyakrésze. 

 Adjanak id t a gyerekeknek! Talán ez az egyik legfontosabb dolog a mai rohanós 
világban. Ne sürgessék, és ne vegyék ki a kezükb l a nadrágot azzal, hogy “- majd 

én rád adom, mert így sose készülünk el!” 

 

2 vidám öltözköd s játék a családnak 

  Szedjen össze egy kupac ruhát és borítsa a szoba közepére! Indulhat a stopper, 
mindenkinek van 5 perce, és a cél: minél több ruhát magunkra húzni! 

 Ugyanúgy, mint az el bb, szükség lesz egy kupac ruhára! Most az a cél, hogy a 
ruhadarabokat nehogy a megfelel  testrészre húzzák! Tehát zoknit ne a lábra, hanem 
mondjuk a kézre, az inget a lábra és így tovább.  
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Az óvodapedagógusi munkakör téves megítélése  

 
 
Üdvözlöm, Kedves Olvasó!  
 

 
A nevem Albert Tibor. 2014 óta én látom el a gyógypedagógiai teend ket itt, a 

Szigetszentmiklósi Pitypang Óvodában. 
Munkám alapvet en az SNI gyermekek ellátására irányul, azonban ezen felül megpróbálok 
minden gyermekre, illetve 
óvodapedagógusi és szül i jelzésre 
figyelni. Egy saját készítésű 
képességvizsgáló feladatsorral igyekszem 
kiszűrni azokat a gyermekeket, akiknek 
miel bbi, és célzott fejlesztésre van 
szüksége, illetve tanácsokkal látom el a 
szül ket, miként tudják segíteni 
gyermekeik el remutató 
személyiségfejl dését.  
Itt jegyzem meg: minden tiszteletem a 
szül ké, hisz munkájuk a legnemesebb, s 
tán legnehezebb tett az életben. Kérésem 
továbbá nem mindenkihez szól, csak azokhoz, akik felháborodnak szavaimon… 
 

Eddigi munkám során immár többé-kevésbé fel tudtam mérni bizonyos 
kapcsolatrendszert, kapcsolattartási min séget a szül k és az óvodai dolgozók között. Kissé 
elszomorít a jelenlegi helyzet, (bár hozzáteszem: ez folyamatosan javul). Azt tapasztalom 
ugyanis, hogy a szül k, illetve hozzátartozók (szerencsére kis része), nem veszi elég 
komolyan az óvodai nevel k munkáját, nem veszi komolyan a nevel k észrevételeit a 
gyermekekkel kapcsolatban.  
Nem értem ezt a nagyfokú önbizalmat, amivel felül szeretnék bírálni a hozzáért k munkáját 
azzal, hogy eleresztik a fülük mellett a szavaikat. Az óvodapedagógusok éveken át tanulták 
a gyermeklélektant, nem pedig csak hallottak róla.  
Továbbá hosszú évek tapasztalata építette ki bennük a meglátás, az észrevétel képességét. 
Mégis azzal kell szembesülniük, hogy id nkét olyan a hangjuk, mint a pusztába kiáltott szó. 
Nagy felel tlenség ez, kedves szül k… 
Számomra minden szempontból a gyermek az els , a gyermek fejl dése, és ezáltal a 
majdani problémamentes élete az, amit mindenkor az els  helyen tartok számon, még akkor 
is, ha az értékrendemmel valakit megsértek. Tessék, kérem, lehet fanyalogni a szavaimon, 
ez azonban engem nem zavar, mert ismétlem magam: a gyermek az els … 
A megfelel  kommunikáció, s információcsere, alapfeltétele a hatékony 
személyiségfejlesztésnek. 
Pozitív irányú el relépést jelentene tehát, ha a szül k nem várnák meg a gyógypedagógiai 
véleményem, hanem az óvodapedagógusok, s munkatársaik szavára is hallgatnának. Azon 
emberek hangjára, akik szeretettel irányítják a gyermekeket a helyes viselkedési formák 
irányába.  
 

Végezetül, s összefoglalásképpen: Nagy tévedés, hogy az óvodában csak 
gyermekmeg rzés folyik, mert NEM. 
Az óvodában célzott fejlesztés történik, fejlesztés, ami a mindennapi életre készíti fel az 
apróságokat. Köszönet jár érte a nevel knek, nem pedig flegmatikus elutasítás… 
 
 
 
Tisztelettel:  
 
 

Albert Tibor 
  szakvizsgázott gyógypedagógus   



  10  

 

„Már uszodába járok!” 

 

 

Kedves Szül k, Kedves Gyerekek! 

 

Idén is lehet ségünk van rá, hogy az Oázis Wellness Központban ismerkedjenek a 

gyerekek az úszással, mint sporttal és szórakozással. 

A lelkesedés várakozásainkat felülmúlta, nagy örömünkre sokan jelentkeztek, de 
sajnos csak 36 fér helyünk volt. ket októbert l szerdai napokon várja az uszodában 
Zsuzsa néni, Attila bácsi és Gábor bácsi. 

Az oktatás id tartama háromnegyed óra (1300-tól 1345-ig), mely alatt a gyermekek jól 
szórakoznak, észrevétlenül megmozgatják az összes izmukat és kellemesen 
elfáradva térnek vissza az oviba uzsonnázni.  

 

A kötelez  felszerelés: 

- úszódressz / fürd nadrág 

- úszósapka 

- úszószemüveg 

- papucs 

- törölköz  

- lányoknak hajgumi, fésű. 

 

 

Természetesen, lehet ség lesz látni a gyerekeket nyílt napok alkalmával, az els  
karácsony el tt lesz (nem is olyan soká!..) De addig is, akinek kedve és lehet sége 
van, benézhet hozzánk hajszárítás céljából. 

Reméljük, hogy a kezdeti lelkesedés nem hagy alább, és minél többen lelik majd 
örömüket az úszásban. 

 

  

Ági néni       
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Bolondi gomba kalandjai 
 
 

Élt egyszer egy gomba, piros kalapos, fehér pöttyös, akit Bolondinak 

hívtak. Büszkén, délcegen viselte hófehér gallérját, csak egy dolog 
bántotta igazán: folyton folyvást csak unatkozott. Míg a barátai 
élvezték, ahogy a nap sugarai lágyan melegítik kalapjukat, hallgatták 
a madarak csivitelését, a bogarak zümmögését és a tavaszi szél 
suttogását,  mérhetetlen 
közönnyel nézett maga elé, 
és el sem tudott képzelni 

unalmasabb helyet a világon, mint ez a 
vadvirágokkal borított tarka rét. 

Egy kora reggelen, mikor a hold épp csak 
hogy átadta helyét a napnak, Bolondi 
komoly elhatározásra jutott: kalandozni 
indul és  lesz az els  gomba, aki elhagyja 
a mez t, hogy felfedezze a világ más tájait is. Izgatottan indult hát az erd  felé, ahol 
rövidesen találkozott is a sünivel. Bolondi el ször udvariasan köszöntötte az erd  
lakóját, majd megkérdezte t le: 

- Pajtás, mondd, van errefelé az erd szélen valami izgalmas, szórakoztató hely? Én 
ugyanis kalandokat keresek, kalandvágyó gomba vagyok! 

A süni azonban fejét rázva válaszolt: 

- Nincsen, nincsen itt felénk semmilyen kalandos hely. 

Bolondi gomba azonban nem keseredett el, búcsút intett tüskés barátjának, és már 
indult is tovább. Hamarosan találkozott is a vakonddal, aki éppen a föld alól bújt el , 
és hunyorogva nézett a kis gombára. 

- Pajtás, mondd, van errefelé a föld alatt valami izgalmas, szórakoztató hely? Én 
ugyanis kalandokat keresek, kalandvágyó gomba vagyok! – kezdte Bolondi. 

A vakond nagyokat pislogva, fejét rázva válaszolt: 

- Nincsen, nincsen itt felénk 
semmilyen kalandos hely. 

Bolondi gomba nem veszítette el a 
lelkesedését, búcsút intett a vakondnak, 
és már indult is tovább. Ahogy vidáman, 
nagyokat szökkenve lépkedett egyre 
beljebb és beljebb az erd  sűrűjébe, 
egyszer csak összetalálkozott a kis 

zikével. 
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- Pajtás, mondd, van errefelé a sűrű erd ben valami izgalmas, szórakoztató hely? 
Én ugyanis kalandokat keresek, kalandvágyó gomba vagyok! – kérdezte ismét a 
gomba. 

A kis zike sem tudott jó tanáccsal szolgálni, és csak ennyit válaszolt: 

- Nincsen, nincsen itt felénk semmilyen kalandos hely. 

Bolondi gomba ezúttal már nem tudta meg rizni lelkesedését és lebiggyesztett 
szájjal intett búcsút kis pettyes hátú barátjának. Ahogy a nap már lefelé ereszkedett, 
nagyon úgy érezte, hogy ma már semmilyen izgalmas kalandban nem lehet része, 
búslakodva el is indult hát hazafelé. Az úton azonban összetalálkozott a szarvassal, 
akinek tekintélyt parancsolóan hatalmas agancsai voltak. Bolondi még sosem látott 
ilyesfélét, mégis összeszedte a bátorságát, és megkérdezte: 

- Pajtás, mondd, van errefelé az erd ben valami izgalmas, szórakoztató hely? Én 
ugyanis kalandokat keresek, 

kalandvágyó gomba vagyok! 

A szarvas – meglep dve az apró gomba 
határozott hangján – nem is késlekedett 
sokáig a válasszal. 

- Ha kalandokat keresel, nem messze 

innen a faluban, bizonyára részed lehet 
egyes másban. – mondta némiképp 
rejtélyes hangon. 

Bolondinak azon nyomban felcsillantak a szemei, és a veszély helyett csak a rég 
vágyott kalandot látta maga el tt. Köszönetet mondott a bölcs szarvasnak, és már 
szaladt is a falu irányába. 

Alkonyodott már, mire a falu határába ért. A kis házikók kéményeib l füst szállt fel, az 
ablakokon fény szűr dött ki, vidám nevetgélés és énekszó hallatszott ki. Bolondit 
annyira magával ragadta ez az élmény, hogy észre sem vette, hogy egy ember 
közeledett felé. Egyszer csak azon kapta magát, hogy egy er s kéz megmarkolta, 
felemelte a földr l és már indult is vele befelé a házba. Bolondi kétségbeesetten 
kiabálni kezdett. 

- Tegyél le, kérlek, én csak egy 
kis gomba vagyok! Kalandokat 

kerestem, de már meg is bántam! 

Az ember azonban egyetlen szót sem 
értett a gomba nyelvén, és a 
konyhába érve, csak ennyit szólt 
feleségéhez: 
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- Találtam a kertben egy friss gombát. Jó kis gombapörköltünk lesz bel le 
vacsorára. 

Bolondi e szavak hallatára tért csak igazán magához. Minden erejét összeszedve 
kapálózni kezdett, és abban a pillanatban, amikor az ember éppen beledobta volna a 
forró üstbe, kiszabadította magát az er s kéz szorításából és a tűzhelyr l egy 
hatalmas ugrással kiszökkent az ablakon keresztül. Gomba olyan gyorsan még nem 
szaladt, ahogy Bolondi szedte a lábait a faluból kifelé menekülve. Az ember még 
utánanézett az ablakon át, és egykedvűen vette tudomásul, hogy ebb l a gombából 
bizony nem fog ma már gomba pörköltet f zni. 

Az erd n át a mez re érve a kis gomba már csak vánszorogva haladt. Bolondi most 
aztán igazán bolondgombának érezhette magát. Már a nap is újra felkelt, mire 
lebiggyesztett szájjal, kiábrándultan végre hazaérkezett a többi kis gomba közé. 
Legnagyobb meglepetésére azonban 
barátai vidáman fogadták, és csak 
úgy özönlöttek a kérdéseik a bátor, 
kalandor gomba felé. Merre járt? Mit 
látott? Milyen az élet a távolban? 

A kis gombák körbeállták h süket és 
Bolondi mindent részletesen elmesélt 
nekik tövir l hegyire, pont úgy, ahogy 
történt. Bolondi ett l a naptól kezdve 
már nem vágyott el szeretett 
otthonából. Élvezte a napsütést, a 
madarak csicsergését, gyönyörködött a tavaszi mez  szépségében és igazán otthon 
érezte magát barátai körében. Története szájról szájra terjedt az erd ben, és még 
gombanagypapa korában is büszkén mesélt a kíváncsi kisgombáknak a bátor 
Bolondi gomba kalandjairól. 

 

Írta: Barcsánszky Henrietta és családja 
Illusztrálta: Barcsánszky Henrietta 
(volt Pitypang ovisunk, Bóbita csoport) 
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Mesekönyv ajánló 

 
 

Kádár Annamária: Lilla és Tündérbogyó című mesekönyvéb l több csoportunkban 

is szívesen mesélnek az óvó nénik. A választás nem véletlen, hiszen ez a kedves 
könyv 30 érzelmi intelligenciát fejleszt  mesét tartalmaz. 

 

Mi is az az érzelmi intelligencia?  

Az érzelmek kifejezésére, felismerésére, megértésére, felhasználására, 
szabályozására való képesség. Érdemes már babakortól fejleszteni, ez segít ugyanis 
abban, hogy a gyermek, illetve a kés bbi feln tt éretten fogadja az élet kihívásait.  

A szül k, már egészen kiskorban is nagyon sokat tehetnek, pusztán azzal, hogy 
meséket olvasnak gyermeküknek, hiszen a mesék fejleszt  hatása vitathatatlan. 

 

Petra néni 
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Útravaló 

 

Ragadd meg ezt a pillanatot… 

Határozd meg nekem ennek a szónak a jelentését: Most. 

És ha a jelentését meg is tudod majd mondani, akkor arra várok választ t led, hogy 
mit takar e szó: Most.  

Talán nem is létezik… 

Mert létezik a múltad? Vagy létezik a jöv d?  Bármit is gondolsz vagy mondasz, én 
akkor is azt mondom, nem létezik. Csak a Te szívednek mélyén található. A múltnak 
emléke, s a jöv  reménye…  

Mondd el nekem, mi a jöv d! Lehet ség? És ha igen, akkor meddig lehet ség? 
El bb-utóbb belelépsz testébe reményednek, élvezed melegét, majd kilépsz bel le, 
mert ki kell lépned bel le. Emlékeddé lett az, amit nekem reményedként mutattál 
meg… 

És újra kérlek: Ragadd meg ezt a pillanatot… 

 

 
Albertt 

 

 

Az újságot összeállította és készítette:  
Raffer Petra * Szászné Szanyi Ágnes * Németh Emese * Huszti Rózsa * Albert Tibor 


