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LOVAGI HETEK 

 Idén is megrendezésre kerül a már-már hagyományos „Lovagi hét”, illetve „Lovagi 

hetek”, június 4. és 15. között. Igen, jól látják, ebben az évben két hétre utazunk 

vissza az időben.  

Színes programokkal várjuk ez idő alatt a gyermekeket. Lovagi ruhák, kardok, 
pajzsok, lovagvár készítése, fogadó, ahova minden nap betérnek enni-inni stb. 

Természetesen, a második hét végére minden gyermek lovag és várúrnő lesz. 

Ez a program zártkörű, illetve a második hétre olyan szülők segítségét várjuk, akik a 

programok lebonyolításában szívesen részt vennének. Érdeklődni és jelentkezni az 

aktuális hét előtt, a csoportokban az óvó néniknél lehet. 

„Minden Lány egy kicsikét királylány, 
Minden Fiú kicsit hős lovag. 

A Lány trónol Álomország trónján, 
A Fiú képzel kardot és lovat.” 

/Fodor Ákos/ 
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Lovag és sárkány 
/Gryllus Vilmos/ 

 

- Páncél csörren, kardom csillan! 

Hétfejű sárkány, gyere most nyomban! 

- Itt vagyok, íme, mért kiabálsz? 

Jókedvemben úgyse találsz! 

 

- Meg kell halnod, nincsen pardon! 

Hétfejű sárkány, hegyes a kardom! 

- Van hegye, látom, tátom a szám: 

fogpiszkáló volna talán? 

 

- Nézd meg jobban, nincs túl messze!  

Hétfejű sárkány, csapjunk össze! 

- Lángot okádok, hogyha akarsz: 

kezdődjék hát nyomban a harc! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Páncél olvad, kardom törve! 

Egyfejű sárkány, ki vagyok dőlve! 

- Fújtam a lángot épp eleget: 

béküljünk ki, hogyha lehet! 
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KIRÁLY KIS MIKLÓS 
(magyar népmese) 

 
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy hetvenhét éves nyárfa. 

Annak a hetvenhét éves nyárfának a hetvenhetedik ágán volt egy hetvenhét éves szoknya. A 
hetvenhét éves szoknyának a hetvenhetedik ráncában volt egy hetvenhét éves kis könyv. A 
hetvenhét éves kis könyvnek a hetvenhetedik oldalán, a hetvenhetedik cikkén volt ez a kis 
mese, amit el akarok mondani. 
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy király. A királynak 
volt három lánya. Minden reggel kiment az erdőbe sétálni velük. Egyszer feljön egy nagy 
fekete felleg. Azt mondja: 
- Te király, add nekem a legnagyobbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a 
napot. 
Azt mondja a király: 
- Ha jó lélek vagy, gyere le, ha rossz lélek vagy, távozz! 
Elment a felleg, elvitte a napot. 
Másik reggel megint kimentek sétálni. Megint feljön egy nagy fekete felleg. Azt mondja: 
- Te király, add nekem a középső lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a holdat. 
A király nem adta, elvitte a holdat. 
Harmadik reggel, mikor kimegyen a király újra sétálni, megint feljön a fekete felleg. Azt 
mondja: 
- Te király, add nekem a legkisebbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a 
csillagokat. 
Azt mondja neki a király: 
- Ha jó lélek vagy, gyere le, ha rossz lélek vagy, távozz!  
Elment a felleg, elvitte a csillagokat. 
Na, hát ott nagy sötétség lett, s nagy sötétségben jártak... 
Egyszer Király kis Miklós megyen az öccsével a királyudvarra vízért. Azt mondja az 
öccsének Király kis Miklós: 
- Öcsém, én eléhoznám a napot, holdat, csillagokat, hogyha a király nekem adná fele 
királyságát meg a legkisebbik lányát. 
Ezt meg a király meghallotta. Odahívatta. 
- Na, fiam - azt mondja -, ha elő nem hozod, amit mondtál, a fejedet levétetem. 
- Hát, felséges király atyám, tessék adni egy lovat, mind a kettőnknek kardot, útnak indulunk. 
Megindultak, mentek hetedhét országon. Egyszer elértek egy ezüsterdőt. Az erdő szélén 
megkötötték a lovat, a kisebbik fiú ott maradt. Ügyelt a lóra, hogy valami állatok meg ne 
egyék. 
Király kis Miklós elment az ezüsthídra, rávágott, egy szál deszka leszakadt. Arra megy a 
hétfejű sárkány, megbotlik a lova. Azt mondja a hétfejű sárkány: 
- Kutyák, ebek igyák a véredet, hét esztendeje, hogy ezen a hídon járok, sose botlottál meg, 
mi oka ennek? 
Azt mondja a ló neki: 
- Nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni! 
Leszállott a lóról a hétfejű sárkány, s azt mondja: 
- Király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskásának 
ezredrészi, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni! 
Kimegy Király kis Miklós, azt kérdi tőle a hétfejű sárkány: 
- Hogy menjünk? Ölre vagy kardra vagy botra? 
Azt mondja rá Király kis Miklós: 
- Kutya szokott ölre, kondás pedig botra, vitéz pedig kardra! 
Kardra mentek. 
Addig birkóztak, addig vágták egymást, hogy a vitéz levágott hat fejet. Azt mondja neki a 
hétfejű sárkány: 
- Király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a csillagokat! 
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- Na - mondja Király kis 
Miklós -, hol vannak? 
- Ott a nyeregpokróc alatt, 
vedd ki! 
Kivette Király kis Miklós a 
csillagokat, levágta a 
sárkánynak a hetedik fejét 
is. Elment az öccséhez, 
elkötötte a lovat, mentek 
tovább. 
Elérték az aranyerdőt, ott 
megint megkötötték a lovat 
a fához, 
Király kis Miklós elment az 
aranyhídhoz. Rávágott a 
kardjával, leszakadt két 

szál deszka. Elbújt a híd alá. 
Jön a tizennégy fejű sárkány, 

menne keresztül rajta, megbotlik a lova. Az is azt mondja megint: 
- Mi oka annak, hogy tizennégy éve erre járok, sose bírtál megbotlani, s most megbotlottál? 
Az a ló is azt mondja: 
- Nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni! 
Leszállott a sárkány, s azt mondja: 
- Király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskásának 
ezredrészi, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni! 
Kiment. Kérdi tőle a sárkány: 
- Na, hogy megyünk? Ölre vagy kardra vagy botra? 
- Kutya szokott ölre, kondás pedig botra, vitéz pedig kardra! 
Azzal kardra mentek. Addig-addig verekedtek, vagdalkoztak, hogy Király kis Miklós annak a 
sárkánynak is levágta tizenhárom fejét. Mikor levágta a tizenhárom fejet, azt mondja a 
sárkány: 
- Király kis Miklós, hagyd meg azt az egy fejemet, odaadom a holdat. 
- Hol van? - kérdi a legény. 
- Ott van a nyeregpokróc alatt, vedd ki! 
Kivette Király kis Miklós a nyeregpokróc alól a holdat, eltette a csillagokhoz, akkor levágta a 
sárkány tizennegyedik fejét is. Elment az öccséhez, de nem mondotta, hogy már a hold is 
megvan. 
Mennek, mendegélnek, úgyannyira, hogy elérték a gyémánterdőt. 
A lovat újra megkötötték egy fához, Király kis Miklós elment a gyémánthídhoz. 
Mikor odaért, rávágott a kardjával a hídra, ott már három szál deszka szakadt le. Elbújt. 
Megyen a huszonnégy fejű sárkány, menne a hídon keresztülfele, hát megbotlott a lova 
annak is. Azt mondja: 
- Mi oka ennek? Huszonnégy éve rajtad járok, sose botlottál meg! 
Azt mondja a ló: 
- Nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni! 
Akkor leszállott. 
- Király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskásának 
ezredrészi, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni! 
Kiment. Kérdi a sárkány: 
- Na, hogy megyünk? Ölre vagy kardra vagy botra? 
- Kutya szokott ölre, kondás pedig botra, vitéz pedig kardra! 
Addig verekedett a legény a sárkánnyal, hogy annak is levágta huszonhárom fejét. Mikor 
levágta a huszonhárom fejét, azt mondja a sárkány:  
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- Király kis Miklós, hagyd meg a huszonnegyedik fejemet, odaadom a napot. 
Mikor megkérdezte tőle Király kis Miklós, hol van a nap, azt felelte a sárkány: 
- Ott van a nyeregpokróc alatt! 
Ennek a sárkánynak háromlábú lova volt, de az a három lábon is sebesebben tudott menni, 
mint más, akinek négy lába van. Király kis Miklós nem kivette a napot, hanem odatette a 
csillagokat meg a holdat a naphoz a háromlábú lónak a nyeregpokróca alá. A sárkány 
huszonnegyedik fejét levágta, felült a háromlábú lóra, s elment az öccséhez. 
- Na, öcsém, most már megvan a nap, a hold meg a csillagok, mehetünk! - mondta. 
Ahogy kifele értek az erdőből, leszólt egy kis ember egy fa tetejéről: 
- Király kis Miklós, azt hiszed, a tied a nap és a hold meg a csillag? 
- Hát kié? 
- Az enyém! 
Na, hát Király kis Miklós fogja magát, felmászik a fára, leveri a kis embert. Az meg, mire ő 
félig ért, ráugrott a háromlábú lóra, elment vele. 
Király kis Miklós elküldte haza az öccsét, mondja meg a királynak, hogy s mint járt, ő meg 
folytatta egymaga az útját. 
Megy, mendegél szegény fiú hetedhét országon keresztül. Egyszer talált egy embert. Sírt. 
Kérdi tőle: 
- Hát te miért sírsz, te ember?  
- Hogyne sírnék - mondja az ember -, ha kinyitom a szememet, keresztüllátom a világot, és 
nem látok tovább! 
- Na, gyere velem, majd lesz módodban a nézés! 
Mennek tovább ketten. Megint találnak egy másik embert, az is sír. 
- Hát te miért sírsz, te ember?  
- Hogyne sírnék - mondja az ember -, mikor egyet lépek, keresztüllépem a világot, és 
nincsen tovább hova menni! 
- Na, gyere velem, majd lesz módodban a lépés! 
Na, ahogy mennek, mendegélnek hárman, megint találnak egy embert, az is sír. 
- Hát te miért sírsz? 
- Hogyne sírnék - mondja az ember -, mikor hét öl fa ég mellettem, hét nagy ujjas van rajtam 
meg hét bunda, mégis majd meg fagyok! 
- Na, gyere velünk, majd lesz módodban a melegedés! 
Mennek, mendegélnek tovább. Egyszer csak elérték a házat, ahol a kis csepp ember lakott. 
Bementek. Az öregasszony, a felesége már tudta, hogy az ő urát keresik. Adott nekik 
szállást, de egy szobát befűtött, mint a katlant, hogy égjenek meg benne mindahányan. De 
hát a fagyos ember szerette, annak nem volt melege, hanem a többiek, azok meg akartak 
sülni. Azt mondja Király kis Miklós: 
- Hallod, te fagyos ember, ne hagyj bennünket megégni, csinálj velünk valamit. 
Hát az csak egyet sóhajtott, egyszeribe olyan langyosság lett a szobában, hogy nem sültek 
meg. 
Reggel, mikor kiengedte őket a vénasszony, azt mondja Király kis Miklós Messzinézőnek: 
- Nézzél csak széjjel, nem látod valamerre ezt a bakarasznyi csepp embert a méternyi 
szakállával? 
- Dehogynem - mondja Messzinéző -, a tenger közepén ül egy fűzfának a tetején. 
- Na, lépjél csak érte - mondja Messzilépőnek Király kis Miklós. 
Messzilépő tüstént odalépett, a kezére tekerte a csepp ember szakállát, odavitte Király kis 
Miklós elé. Az elvette tőle a napot, holdat meg a csillagokat, s azonnal fel is engedte a 
csillagokat az égre, hadd ragyogjanak. 
Megköszönte a három embernek a segítséget, s megindult hazafelé. Feleúton felengedte a 
holdat is, s mikor már gondolta, hogy nem olyan messzire van, felengedte a napot is, hogy 
napvilágon érjen haza. 
Mikor hazaért, a király nekiadta fele királyságát, a lányát is nekiadta, csaptak egy nagy 
lakodalmat, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.  
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HASZNOS TIPPEK SZÜLŐKNEK 

 

Minden gyereknek más az alvásigénye. Van olyan négyéves, aki már régóta 
nem alszik otthon délutánonként, de vannak hat-hétévesek, akik még igénylik 
az ebéd utáni csendes pihenőt. 

Egy biztos, óvodáskorban nagyon fontos szerepe van a délutáni alvásnak.  
 

Miért kell délután aludni? 

 

A felnőttektől eltérően, a gyerekek nem éber állapotban, hanem alvás közben dolgozzák fel 

a velük történt eseményeket. Az úgynevezett REM szakaszban az agy szortírozza, helyére 

rakja, elmélyíti a velünk történt élményeket. Ezzel az agy felfrissül, úja kipihenté válik, vagyis 

felkészül az újabb, éber állapotban rá váró élménybombákra. Emellett pedig pihennek az 
érzékelő szervek, a szem, és a fül is. 

 

Az én gyerekem nem alszik! 

 

Sok szülő panaszkodik arról, hogy gyermeke otthon már nem akar délután aludni. Az ő meg-
nyugtatásukra, az óvoda sokkal izgalmasabb hely, mint a jól ismert hazai pálya, ezért a gye-
rekek szinte kivétel nélkül "megszegik" ezt a szokásukat és remekül szunyókálnak 
ebéd után. 

Fontos, hogy otthon is próbáljanak kialakítani egy olyan napirendet, amibe beiktatják hétvé-
gén is az ebéd utáni pihenést. Ha a gyerekek nem is alszanak, de ösztönözzék őket arra, 

hogy csendben pihenjenek legalább egy órát, hogy aztán délután újult erővel játszhassanak 
megint. 

 

 

5+1 tipp a nyugodt alvásért! 

 

1. Alakítsanak ki egy esti rutint.  

A rutinoknak óriási erejük van! A rutinok kialakítanak egy alapvető biztonságérzetet a 

gyerekekben, hiszen ők még nem ismerik az órát, de hamar megtanulják, hogy fürdés 

után jön a vacsora, vagy vacsora után a fürdés. Így minden gördülékenyebben megy 

majd! 
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2. Legyen a gyereknek pizsamája!  

Lehet, hogy viccnek tűnik, de nem az. Ez egy komoly probléma forrása lehet! 

Nem a pizsama vagy nem pizsama a lényeg, hanem az, hogy vannak-e egy 
olyan ruhái a gyereknek, amik jellemzően csak alvásnál vannak rajta? Mi 

felnőttek is el tudunk aludni akár egy esélyiben is, amilyen kimerültek tudunk 

lenni – de mégis, ha meglátjuk a pizsamánkat/hálóingünket, rögtön 

álmosabbak leszünk, mint az estélyiben! ☺ 

3. Gondoskodjanak takaróról! 

A gyerekek is, mi felnőttek is, jobban alszunk, ha betakarózunk! A takaró a biztonság 

érzetét nyújtja. 

4. Beszélgessen este a gyermekével! 

Nagyon fontos az esti mese, de a beszélgetés éppen annyira, ha nem jobban! A 

beszélgetés során felszínre kerülhetnek a gyermek félelmei, a nap eseményei, 

amelyeket még nem tudott feldolgozni. Azért a mese ne maradjon el, csak kerüljön 

egy korábbi időpontra, mondjuk még ágyba bújás előttre. 

5. Legyen sötét a szobában! 

Hát ez nem mindig egyszerű… Nem a teljesen fekete sötétségre gondolunk, mert az 

riaszthatja a gyerekeket. Viszont semmiképpen sem jó a kislámpák folyamatos 

használata. Sok gyerek alszik el lámpa mellett, amit később a szülők lekapcsolnak. 

Azonban ez összekeverheti a gyermekeket, mert ha megébred egy picit, már nem ég 

a lámpa… ekkor vonul át a szüleihez, vagy kezd el sírni az ágyában, hogy fél a 

sötétben. 

6. Legyenek következetesek!  

Hát igen! Mindig ez az utolsó, Jolly Joker szabály. Nem véletlenül! A gyerekek 

számára igenis létfontosságú dolog, hogy alkalmazkodjanak a szüleikhez! ÉS NEM 

FORDÍTVA! Tulajdonképpen azzal leginkább összezavarják a szülők a gyerekeket, 

ha túl sok mindenben alkalmazkodnak hozzájuk. 

A következetesség ebben a tekintetben azt jelenti, hogy a gyerekek feküdjenek le 

időben! Legyen a lakásban csend, nyugalom, mikor azt szeretnék, hogy a gyerekek 

aludjanak! 

 

Ezúton kérnénk meg minden szülőt, akár már régi Pitypangos, akár új, hogy 

legkésőbb az óvodakezdés előtt 2 héttel, de ha lehet, még előbb szoktassák 

gyermekeiket a délutáni alváshoz. Ezt lehetőség szerint ½ 1 és 3 között tegyék, 

hiszen nálunk az oviban is ekkor van alvásidő.  KÖSZÖNJÜK! ☺ 

 

forrás: http://www.piknikmagazin.hu https://gyereketeto.hu/ 
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Szeptembertől ovis leszek! 

 

Minden év szeptembere egy új fejezet óvodánk, a Szigetszentmiklósi Pitypang Ovi 

történetében. Még érezzük a most búcsúzott nagyok hiányát… Az eddigi középsőseink 

megkezdik a nagycsoportot, ezzel ők lesznek a rangidősek, a példamutató nagyok. A tavalyi 

picurkáink pedig már a második óvodai évüket fogják kezdeni. Ilyenkor válnak ízig-vérig 

óvodássá, hiszen már ismerik a napirendet, az óvodai élet sajátosságait, már bejárták az 

óvodát, belakták a csoportszobájukat, nem újdonság nekik ez az egész.  

A legizgalmasabb mégis mindannyiunk számára az új óvodások érkezése! Várjuk őket, 

kíváncsiak vagyunk rájuk, de ugyanakkor tartunk is az első hetektől, hiszen a beszoktatás 

nem egy zökkenőmentes időszak. Nehéz ez a gyerekeknek, a szülőknek és nekünk, 

pedagógusoknak is.  Szeretetteljesen befogadni, bevezetni az óvodai életbe az újonnan 

érkezett kicsiket és szüleiket, mindeközben következetesnek és határozottnak lenni… 

Nagyon nehéz feladat és közben a mi szívünk is megszakad egy-egy reggeli elválást látva.  

Még nehezebb ez a gyerekeknek. Elengedni anyát/apát, kikerülni az otthoni vagy a már 

megszokott bölcsődei közegből, más szokásokhoz és szabályokhoz alkalmazkodni, sok új 

kisgyerekkel együtt lenni, új felnőttekben megbízni… és ha lehet ilyet állítani, a legnehezebb 

a szülőknek. 

 

 Ezért is foglalnánk össze, hogy mivel egyszerűsítető, könnyíthető meg a beszokás, hiszen 

mindannyiunk célja, hogy a gyerekek örömmel járjanak óvodába, a szülők pedig 

biztonságban, jó helyen tudják ott őket. 

 

 Még szeptember előtt ismerjék meg az óvodát: 

• Meséljenek sokat az óvodai életről, saját tapasztalataikról. 
• Anya, Apa is volt ovis címmel nézegessenek régi fotókat. 
• Sétáljanak el az óvodához, akár, kukkantsanak is be. 
• Amint megtudják, milyen jelet kap gyermekük, vásároljanak olyan kiegészítőket 

(matrica, hajcsat , …) készítsenek a jelével ellátott dolgokat (rajzolós füzet, rajztartó 

mappa, játékos dobozok,…) 
 
 
Első nap az oviban: 
 

• Fontos, hogy jól induljon a nap, ne legyen feszültség a kicsivel: ha válogatós, legyen 

a kedvence a reggeli, ha ő szeretné eldönteni, milyen ruhát vesz fel, engedjék, hogy 

kettő adott darabból, ő választhasson. 
• Minden személyes holmijába rajzolják bele a jelét. Kár lenne két egyforma váltócipő 

miatt bizonytalanságban hagyni a gyerekeket. 

• A gyerkekektől való elbúcsúzás az óvó nénivel való egyeztetés szerint történjen. 
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Hogyan viselkedjen egy Anyuka, miközben megszakad a szíve? 

• Legyen határozott, de szeretetteljes. 
• Igyekezzen elkerülni az időhúzást. Igen, ez nagyon nehéz, mert vannak gyerekek, 

akik profik abban, hogy: Csak még ezt mondom, csak még ezt nézzük meg együtt, 

csak még egy puszi. 
• Határozottan köszönjön el a gyermekétől. Úgy, hogy érezhető legyen, nincs további 

búcsúzkodás. 
• Csak és kizárólag távozás után pityeregjen! 
• Ne menjen vissza a csoportba ellenőrizni. hogy minden rendben van-e, vagy 

mondani valamit az óvónőnek. Inkább kérjen meg egy dajka nénit, vagy a portást az 

üzenet átadására.  
• Tartsa be a gyereknek tett ígéretét, azaz csak olyat ígérjen vagy mondjon, ami igaz, 

ami betartható. (Figyelemelterelésnek sem jó, hogy: Majd bekukucskál egy manó, 

mert úgysem történik meg. Illetve nem mondja, hogy ebéd után jövök érted, ha 

dolgoznia kell és nyilvánvalóan ott kell aludnia a gyereknek az oviban.) 
• Higgyen nekünk, óvónőknek és bízzon a tapasztalatunkban. 
• Legyen következetes. Pl. nagyon nem jó, ha nem rendszeresen járnak oviba, mert a 

gyereket teljesen összezavarja és akkor is azt hiszi, otthon maradhatna, amikor a 

szülőnek dolgoznia kell. Fontos, hogy megtanulja Anya, Apa reggel elvisz, de délután 

jönnek értem. Ez így megy pár napig, aztán otthon vagyunk mindannyian hétvégén. 
• Minden hiszti azért van, hátha nem kell az oviban maradni. Egy elérzékenyülés, 

engedés csak újabb tiltakozást szül és a beszoktatás folyamata nyúlik, mint a 

rétestészta. 
• Legyen partner az óvónőkkel: A közös cél elérése érdekében próbálja megfogadni a 

tanácsainkat, hiszen mi látjuk a gyerekek óvodai életét. Gyakran a tomboló gyerek 

anyuka távozása után kisangyal lesz, és jól érzi magát (a szülő pedig lerágja mind a 

tíz körmét, hogy mi lehet a gyermekével). Ez egy játszma. Ha bedőlünk neki, a 

gyermek újra és újra nekikezd, és egyúttal sakkban tartja a szülőt, bűntudatot 

gerjesztve benne. Meg kell értetnünk vele, hogy a ruhánál volt, bemenetelnél nincs 

választási lehetőség. Ez az elsőre erőnek tűnő határozottság leginkább a gyerekek 

érdekét szolgálja, de hosszútávon a szülőknek is kedvez, hiszen így rengeteg 

fölösleges problémától kímélik meg magukat. 

 

Olyan is előfordul, hogy a kisgyermek az első pillanattól fogva örömmel veti bele magát az 

óvodai életbe. Ilyenkor sok anyuka nagyon büszke, de el is bizonytalanodik saját szerepét 

illetően. Általában ezek a gyerekek később, talán hetekkel az első nap után ejtenek 

könnyeket, mert addigra már rutinszerűvé válik számukra az ovi és nem inspirálja őket 

annyira az újdonság. 

Teljesen természetes azonban a tiltakozás, hiszen egyúttal azt is jelzi, hogy otthon 

szeretetteljes, biztonságos légkör vette körül. Persze ugyanez igaz az előbb említett 

gyerekekre is, csak őket kezdetben hajtja a kíváncsiság is. 

Van, amikor a gyerekek akkor kezdenek hisztizni, amikor jönnek értük, mert nem akarnak 

hazamenni. Általában ilyenkor az egész napi kontrollt tombolják ki (nekik már az is egyfajta 

korlát, hogy sorba kel állni). Nem a szülő ellen szól, csak a feszültségét vezeti le így.  

Itt is fontos a határozottság. „Vezeklésként”, amiért ott hagyták az oviban, nem tűrhetik a 

durvaságot, földön fetrengést, csapkodást. Nehéz, de a legjobb megölelni a kicsit és várni, 

míg megnyugszik.  
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Ami még segíthet: 

• Ne az óvó néni legyen a Mumus, aki majd megtanít szépen enni meg cumit elhagyni. 

Hogyan is bízhatna a gyerek egy olyan emberben, aki elveszi a legkedvesebb 

tárgyát? Ezeket a problémákat a szülőnek kell még otthon orvosolni. 
• Fontos a fokozatosság elvének követése: Pl. egy hétig ebédig kell ott maradnia a 

gyereknek az óvodában, majd pár hétig, ha tehetik, ebéd után vigyék haza és csak 

utána aludjon ott. Természetesen, aki dolgozik, attól nem várható el ilyesmi, de az 

első napokat még célszerű nekik is így lefolytatni, ha szabadságuk engedi. 
• Ha nehéz az oviba indulás, feldobhatják valamilyen érdekes vagy kedves tárgy 

bevitelével, megmutatásával. Pl.: könyv, virág, termés. Ezt nagyon szokták élvezni a 
gyerekek. Viszont arra ügyeljenek, hogy ne értékes, féltett, vagy balesetveszélyes 

tárgy legyen. Előtte mindenképpen egyeztessék le az óvó nénivel a csoport 

szabályait az otthonról hozott tárgyakkal kapcsolatban, mert kellemetlen, ha 

ellentmondás van az ajtóban.  
• Ha minden gördülékenyen vagy gördülékenyebben haladt, jutalmazzák meg a 

gyereket otthon, vagy hazafelé. Ez nem azt jelenti, hogy vegyenek neki valamit. Sőt!!! 

Azt egyáltalán nem is ajánljuk! Inkább legyen az egy séta, játszóterezés, táncolás, 

játék, +1 esti mese vagy a kedvenc ételének elkészítése stb. 
 

A legrosszabb, amit egy Anyuka tehet: 

• Bíztatja a gyermekét, miközben riadt a tekintete. (A gyerek azt gondolja: Anya is fél, 

úristen, mi lesz itt?!) 
• Sír. (Anya szomorú miattam, nem érezhetem jól magam.) 
• Visszamegy a csoportba vagy leskelődik. (A gyerek meglátja, és azt hiszi: Máris 

hazamehetek! vagy másik kisgyerek fakad sírva, mert eszébe jut az anyukája vagy 

csalódott, hogy az övé miért nincs itt.) 
• Mindent megold a gyermeke helyett. Még válaszol is helyette. (Teljesen önállótlan 

lesz a gyerek és elveszettnek fogja magát érezni a csoportban, hiszen rajta kívül még 

25 másik kisgyerek lesz ott, akinek az igényeire ugyanúgy figyelni kell.) 

Amit mindenképpen mondjanak el az óvó néniknek: 

• Szülők telefonszáma. Amint változik a telefonszám, azt is azonnal jelezni kell! 
• Betegség, allergia, allergiás reakciók. 
• Utált, undort keltő ételek. 
• Becenév, amin szólítják a gyereket. 
• Ki és mikor jön a gyerekért az óvodába. (Ezt a gyereknek is minden nap el kell 

mondani.) 
• Ezekre a fontos információkra és még sok másra is, mind rákérdezünk adatlap, 

anamnézis lap és egyéb kitöltendő dokumentumok formájában, amiket a saját 

csoportjukban kell majd leadni. Kérjük, erre nagyon figyeljenek majd oda!!! 

 

 

 

Rábainé Marosán Ildikó (óvónő) írása alapján 
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Mesék tanösvénye 

 

Meseterápiás program a családnak, vagy egy mesés kirándulás Noszvajon? 

 

A MESEÚT egy különleges családi program Noszvajon, melyet meseterápiás 

gondossággal állították össze, hogy kicsiknek, nagyoknak, időseknek és fiataloknak 

remek mulatság, kaland, játék legyen az év minden napján! 

 

A 10 gyönyörű, kézzel festett házikóban 

egy - egy, népmesét, és a meséhez 

kapcsolódó játékos feladatot, beszélgetés 

indító kérdést rejtettek el abban a 
reményben, hogy tanösvény szerű 

program nem csak vidám s tartalmas 

családi kikapcsolódás, baráti időtöltés, de 

lehetőséget ad egy belső utazásra is 

magunk és egymás jobb megismeréséhez.   

 

A 10 meseházikó egész évben, a hét 

minden napján végigjárható, bebarangolva 

a falu legszebb pontjait. 

 

  Szedd össze hát a bátorságod, szerezd 

meg a meseházak kulcsát, a kalandos 

térképet, tisztítsd meg meselátó szemed, 

mesehalló füled, s indulj el a mesék útján a 

palóc hősök nyomában. Keresd fel a 

kacsalábon forgó meseházikókat Te is! 

 

Indulás előtt nézd meg a honlapot:  
http://www.meseut.hu/utravalo/ 
 

forrás: http://noszvaj.hu/programok/meseut.html 
kép forrása:  http://www.meseut.hu/ 
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                                            HAJÓKIRÁNDULÁSOK  

A RÁCKEVEI-DUNA-ÁGON 
 

             Vacsoraest a Kis-Dunán 

A program során a vendégek halk zene és egy kellemes vacsora mellett élvezhetik 

az esti kis-dunai panorámát.  

Időpontok: 

Június 9., 21. 

Sétahajózás - Ráckevei piacozás 

Kellemes hangulatú kirándulás Szigetszentmiklósról Ráckevére, ahogyan elődeink 

tehették - hajóval, csónakokkal érkeztek a piacra eladni és vásárolni is. A piacnak 

helyet kínáló sétányon található a Hajómalom is, ahová érdemes betérni, hogy a 

nosztalgia élmény teljes legyen. 

Időpontok: 

Június 9., 21. 

Sétahajózás a Kis-Dunán 

Az egyórás sétahajózáson a vendégek a szigethalmi holtágakig  

csodálhatják a  Kis-Duna élővilágát és az úszólápokat.  

Az út során a hajó vezetője tájékoztatást ad a Duna-ág állat- és  

növényvilágáról, egyéb érdekességeiről. 

Időpont: 

Július 22. 

 

 

 

 

További információ: 

http://www.tourinform.rackeve.hu/index.php?page=admin_rendezvenyek&lang=hu&iddi=17 
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Nyári mese 
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CSALÁDI BAKANCSLISTA ÖTLETEK 

NYÁRRA 

 

 Feküdjetek ki a fűre, és nézzétek a felhőket! 

 Hajtogassatok papírhajót! 

 Készítsetek limonádét többféle ízben!  

 Nézzetek naplementét! 

 Nézzétek meg a napfelkeltét! (apukás program, anyukák aludjanak délig) 

 Küldjetek palackpostát! 
 

 Ne hagyjátok ki a „szedd magad” akciókat! 
 

 Nézzetek csillagokat éjszaka! 
 

 Készítsetek házi jégkrémet! 

 Kössetek koszorút vadvirágokból! 

 Préseljetek virágot! 

 Menjetek el egy tematikus játszótérre!  

 Mossátok le közösen az autót! 
 

 Menjetek el horgászni – filléres pecabottal is lehet halat fogni! Utána 

engedjétek vissza a vízbe! 
 

 Járjatok mezítláb! Ha tehetitek, menjetek el a Tabajdi Mezítlábas Parkba! 

(nincs belépő!!!)  
 

 Aludjatok sátorban, teraszon, kertben! 
 

 Sétáljatok folyóparton, gyűjtsetek kagylókat, vagy kavicsokat. A kavicsokat 

akár fessétek is meg! 
 

 Piknikezzetek egy közeli parkban! 
 

 Utazzatok kisvasúttal!  
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 Csónakázzatok, hajókázzatok! 
 

 Irány egy arborétum! 
 

 Gyönyörködjetek szivárványban!  
 

 Sétáljatok az esőben! 
 

 Menjetek el a Szigethalmi Vadasparkba! 
 

 Kovászoljatok közösen uborkát!  
 
 

forrás: www.gyereketeto.hu www.anyanet.hu 

 

 

 

Házi jégkrém recept 

 

hozzávalók / 6 adag 

▪ 30 dkg málna (vagy más gyümölcspüré) 

▪ 3 ek víz 

▪ 1.5 ek akácméz 

 

elkészítés 

1. A hozzávalókat összekeverjük. 

2. Beletöltjük a készítőformákba. 

3. Mélyhűtőbe dugjuk.  

 

forrás: http://www.nosalty.hu/recept/hazi-jegkrem 

 

 

 18 

http://www.gyereketeto.hu/
http://www.anyanet.hu/
http://www.nosalty.hu/alapanyag/malna
http://www.nosalty.hu/alapanyag/viz
http://www.nosalty.hu/alapanyag/akacmez
http://www.nosalty.hu/recept/hazi-jegkrem


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



   
 

 

Szutyejev: A kishajó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sétálni indult Brekus, Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katicabogárka. Elérkeztek egy  

patakhoz. 

- Fürödjünk meg! - brekegte Brekus, és beugrott a vízbe. 

- Nem tudunk úszni - mondta Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katicabogárka. 

- Brehehehe!- nevetett rajtuk Brekus. - No hiszen, nem sokra megyek én veletek! 

És úgy kacagott, hogy majdnem vízbe fúlt. 

Nagyon megbántódott ezen Kispipi, Egérke, Hangyácska és Katicabogárka. 

Törték a fejüket, mitévők legyenek. Addig-addig törték a fejüket, míg végre kitaláltak 

valamit. 

Kispipi elment, és hozott egy falevelet. Egérke egy fél dióhéjat. 

Hangyácska egy szalmaszálat vonszolt oda valahonnan. Katicabogárka pedig egy 

cérnaszálat. 

És nagy buzgón munkához láttak: a szalmaszálat bedöfték a dióhéjba, a falevelet 

cérnával hozzákötötték, és máris készen állt a kis hajó. A hajót vízre lökték. Beleültek 

és elhajókáztak! 

Brekus kidugta fejét a vízből, hogy tovább nevessen rajtuk, de a kis hajó már messze 

járt... utol se érheted!  
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Hozzávalók:  
 

1 nagy pohár gyümölcsjoghurt 

tej 

narancslé 

porcukor 

habtejszín 

fahér (kb. 3 csipet) 

1 csipet só 

fagyasztott gyümölcs 

fagyi és tejszínhab 

 
 
 
 
 
 
Elkészítés:  
 
Ebben a receptben nem adunk meg konkrét mennyiségeket, ízeket, szabadon 

variálható, könnyen, gyorsan elkészíthető, a gyerekekkel együtt. 

A joghurtban habverővel elkeverem a fahéjat, cukrot, sót, majd hígítom tetszés 

szerinti mennyiségű tejjel, habtejszínnel, és narancslével. 

Végül a fagyasztott gyümölcsöt is belekeverem, és már tálalhatom is, egy gombóc 

fagyival és egy kis tejszínhabbal.   

. 

 

Jó készülődést kívánunk! ☺ 
 

 

 

 

dreamstime.com 
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Hozzávalók:  
 

2 banán 

tej/tejszín 

gyümölcsjoghurt / gyümölcs 

cukor 

citromlé 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elkészítés:  
 
A banánokat felkarikázzuk, lefagyasztjuk. 

A fagyott banánokat turmixgépbe tesszük, ízlés szerint teszünk bele tejet, tejszínt 

(elég az egyik), gyümölcsjoghurtot vagy gyümölcsöt, esetleg csokit, és 

összeturmixoljuk. 

Visszafagyasztjuk, és már ehetjük is! 

 

Tipp: Kicsit nehéz a fagyott banánt turmixolni, sokszor meg kell keverni kanállal, a 

hígítást is csak apránként kell, nehogy túl híg legyen, de a végeredmény nagyon 

finom!   

 

Jó készülődést kívánunk! ☺ 
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Nyári kézműves ötletek  
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T. 6 éves kislány, feltűnő, s érthetetlen önbizalomhiánnyal.  

A legtöbb feladattól sírva fakad, s nem vállalja azokat. A szülők külön kérésére kezdtem el 

foglalkozni a kislánnyal. Már az első találkozásunkkor felfigyeltem arra, hogy T. másolt 

viselkedésmintákat alkalmaz, sokszor helyzethez nem illő módon (a másolt 

viselkedésmintákon azt értem, hogy T. akkor éppen Alexa kiskutyás "lihegését" és ugatását 

másolta egy konkrét kérés, utasítás végrehajtása helyett (s ez csak egy példa a sok közül)). 

Jó. Tehát másol, és alkalmaz.  

Elsődlegesen ennek az okát, a hátterét kerestem és találtam meg.  

T. kistestvérében, aki 3 évvel fiatalabb. Aki természetesen (T. meglátása szerint) sokkal 

nagyobb figyelmet és törődést kap, illetve kapott a kezdeti években, mint ő. Ezért másolta, 

hogy hasonlítson rá, így vele is jobban kell törődni. A kistestvér persze sok mindent nem tud 

megcsinálni. Így ő is, T. is sok mindent elkezdett: "nem tudom megcsinálni" módon kezelni. 

Az egyénisége részévé vált a nem tudom megcsinálni, ügyetlen vagyok... 

Itt jön a képbe az értékelés maga. Mivel a gyermek szó szerint minden feladattól sírva 

fakadt, ezért természetesen mindig és mindenki dicsérve próbálta értékelni, hogy:

 Milyen ügyes vagy! stb. A kislány viszont nem változott semmit... 

Bíztatásokkal csak azt érték el, hogy a gyermek több figyelmet kapott. 

 T. a kiscsoportos foglalkozásaimon vett részt, ahol kezdetben mindig csak 

tapsolással és sikítással dolgozunk (sikítással, amit nagy hatásfokú módszerként 

alkalmazok). Sikítani nem akart elsőre, de a tapsolásban ügyesen dolgozott. Ennek ellenére, 

illetve éppen ezért eleinte nem voltam elégedett a gyermekkel, nem dicsértem meg, csak 

elfogadtam, s "látványosan" a többiek feladatvégzésére fókuszáltam, akik vállalták például a 

sikítást is (T.-t a szemem sarkából figyelve).  

Értékeltem őt, de csak önmaga előtt, s nem szégyenítettem meg. 

Talán a második vagy harmadik óránkon vállalta a sikítást a csoporttal. Ekkor kapott egy kis 

megerősítést tőlem, de semmi többet. Jó az irány...  

A következő alkalommal szinte beleszédültem abba, amit mondott: 

Kérdésem mindenkihez: - Na mit csináljunk ma? 

T. a fülembe súgta: - Sikítsunk. 

És elkezdett megnyílni... 
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Következő lépés a rajzolás volt, amikor mindenki önállóan dolgozik, az utasításaim szerint. 

Célzottan nehéz feladattal, a követelményt pontosan meghatározva. 

Példa: - Mindenki rajzoljon kettő fát és egy létrát! Semmi többet! Csak ennyit! 

Ezt én egyszerűen csak gátlásnak hívom, amit minden gyermeknél beállítok. 

Óra közben vagy végén: - Sikerült? Kinek nem sikerült? Miért? Mondd el! Mondd el, mihez 

hasonlít, amit kértem! Mihez nem hasonlít? (viccesen) 

És értékelek. Viccesen, hasonlatokkal a rajzról és a kérésemről. Ismerjük meg!  

Majd a legfontosabb: - Ki kér segítséget? De a segítséget sosem én adom meg, hanem 

valaki, aki szépen meg tudta rajzolni az adott formát. 

T. ezekben a feladatokban is gyakran hangoztatta: - Én nem tudok. 

Sokszor még sírva fakadt. Értékeltem ezért, de minősítés nélkül, mert csak hangosan 

visszaismételtem, amit mondott:  

 - Rendben, te ezt nem tudod. Oké, neked ez nem megy.  - s tovább léptem. 

Segítséget nem kért eleinte, de mivel látta, hogy milyen vicces rajzokat készítenek a segítők 

és segítettek, így néhány alkalom után ő is elfogadta a segítséget. 

És elkezdett megnyílni... 

Kiderült: meglepően ügyesen rajzol, csak a már kialakult félelmei okán "tudatosan" fojtotta 

ezt el magában. 

Negatív értékelés, nem "földbedöngölő" módon rombolással.  

Negatív értékelés a gyermek önépítő, a tudásába hitet ültető módszerként alkalmazva... 

         Albert Tibor, szakvizsgázott gyógypedagógus 

A kép illusztráció 

26 



   
 

  

Bóbita gyerekszáj 

 

• A. farsangkor a kiscsoportos kisfiúnak – Ákinak – öltözött Ági néninek mondta: Olyan 

a hangod, mint az Ági néninek! 

• Tízóraira müzli szelet volt. E. teljes boldogsággal közölte: Egész életemben azt 

vártam, hogy ilyet egyek!  

• B.: Képzeld M.! Ha nagy leszek, munkás leszek. Lerombolom nagy házakat! 

• A.: …és nekem van egy orvosi táskám, amit karácsony idejére kaptam, és… 

• M.: Találkoztál már Cseniékkel? Petra néni: Nem, még nem. Kik ők? M.: Az 

unokatársaim. 

• N. reggel kért teát és mesélte: A kocsiban elkezdtem csukni! (csuklani) 

• B.: Várj! Még ne tekerd fel a papírt, mert még nem írtam fel a nyevemet!  

Erre K. válaszol: Inkább úgy mondjuk, nem írta fel a lejét! 

• M.: Figyelj! Elmeséljem a történetet? – Az ázsiai madárpók mérgező harapással öli 

meg az áldozatát.  Zsuzsa néni: Igen, de ezt te honnan tudod? M.: Hát a lexikonból, 

vagy az állattermesztőből! 

• E.: A K. a kedvenc fiúm! 

• M.: Nekem volt egy forgácsbotom, de már eltört. (horgászbot) 

• N. ránéz az órára és megkérdezi: Hány kiló van? 

• Petra néni a húsvéti locsolkodás napján később érkezett meg. Uzsonna után szólt a 

fiúknak, hogy akinél van kölni és szeretné meglocsolni, az jöhet bátran. N. kedvesen 

felkiáltott: Én szívesen meglocsollak! 

• A.: N.! Hagyd ebbe! 

• N. délután a zsírkrétával szeretett volna „cigizni”. Szó-szót követett, mire A.: Én nem 

cigizek egyedül! 

• V. kérdezgeti, hogy mikor jön már értük a mama. Petra néni: Mindjárt fél 4, mama 

akkor szokott jönni. Még 2 perc van fél 4-ig. B.: Nálunk is mindig fél 4 van! 

• N.: Ó, ha nekem lenne egy ilyen nagy szemüvegem, na, az csúcs lenne. Nagyon 

muris lenne. 

• E.: B., ha ide dobod a ruháidat, akkor a többiek nem tudnak itt átkelni! 

• A. és E. reggeli közben arról beszélgetnek, hogy kik lesznek a barátaik és hol fognak 

majd játszani. A.: Majd az a szép kislány is legyen a barátunk, ha megérkezik, tudod, 

a L. 
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• Cs.: Lehetek a barátotok? A. dalolászás közben válaszol: la, la, la, la, la, NEM la, la, 

la, la, la  E.: De A.! Attól, hogy együtt születtünk, még lehet más a barátunk az 

oviban! És Cs. olyan cuki, és valamikor volt a barátom! 

• A.: Én mindig gyalogva közlekedek. 

• A.: Együtt megütköztünk Zs.-val. (összeütköztek) 

• L. és G. a csoport két különböző sarkában állva, kezükben fa sínekkel egymásnak 

telefonálnak. Majd G. odamegy L.-hoz és szól neki. G.: Hívtalak a telefonon és nem 

vetted föl! L.: Ne haragudj, de el voltam foglalva. 

• M.: Az én mamám nagyon messze lakik és van hozzá egy másik, úgy hívják, hogy 

Jocó papa. 

• M. észrevett egy pirítóst a tálaló kocsin. M.: Ott van egy elhervadt kenyér! 

• E.: Petra néni! Rajzolj nekem légy szíves egy hercegnőt, édes angyalom! 

• M. észrevette, hogy valaki kicsöpögtette a vizét a földre. M.: Nézd Zsuzsa néni! 

Valaki elhagyta a vizét! 

• A.: Képzeld, Apukám azt mondta, hogy ma megyünk fotelba! (hotelba) 

• B. az udvaron éppen a Pipacs csoport óvó nénijét „szédíti”. A saját pálinkás 

dobozáról mesél. Gabi néni megkérdezi tőle: Te a Bóbita csoportba jársz? B.: Igen. 

Gabi néni: És mi a neved? B.: A művésznevem Big Boy! 

• A. meglátta az asztalon az összegubancolódott zsinórt. A.: Ági néni, az ott egy 

felfordulás. 

• Anyák-napi előkészületben voltunk, a gyerekek által készített agyag medálokba (volt 

virág alakú, kerek és rengeteg szív formájú) fűztünk zsinórt. D.: Hű, Petra néni! 

Nagyon jól tudsz szíveket felkötni! 

• K. a szőnyegen fekszik. I. a karjánál fogva próbálja meg arrébb húzni. K.: Naaaa, 

kitéped a karomat! Hát nem vagyok én gyuuuuma! (gyurma) 

• Ebédnél Sz. leejtette a teli poharat. D.: Na! Ezt jól megcsináltad! 

• B.-nak nehezen ment reggel az apától való elválás. Zsuzsa néni szólt neki, hogy 

siessen, mert már várja L. Erre L. megjegyzi: Igen, én kellek a B.-nak! 

• A. és E. mesélik reggel, hogy találkoztak a Pannival, aki már felnőtt. Hozzáteszik 

Zsuzsa néninek: Nem olyan, mint te. Zsuzsa néni mondja nekik, hogy ő is felnőtt. 

A.: Nem is, mert te óvó néni vagy! Zsuzsa néni: De felnőtt is vagyok. A.: Jó, de akkor 

nem vagy anyuka! Zsuzsa néni: De, képzeljétek, hogy anyuka is vagyok! A.: Jó, de 

apuka azért már nem tudsz lenni!  
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Mesekönyv ajánló 

 

 

Az ovi kényes ügy: nincs ott anya, nincsenek ott a kedvenc játékok és mások a 
szabályok, mint otthon. Még szerencse, hogy jó sok gyerek jár oda! 

Leszel a barátom? – kérdezi teljes természetességgel az óvodában egyik gyerek a 
másiktól. Leszek! – hangzik a vidám válasz, és már mennek is együtt a 

játszószőnyegre, a homokozóba, a mosdóba, a babaszobába. 

Vadadi Adrienn ovis meséi – a Leszel a barátom? – az óvodai élet apró, de 
meghatározó élményeiről mesélnek: a szeptemberi ovikezdésről és beszokásról, az 

elszakadásról, az alvásról és nemalvásról, evésről és válogatásról, barátokról és 
magányról, babázásról és építésről, vicces óvó bácsiról és nagyívű szökési tervről, 
rosszalkodásról és megbocsátásról. A könyv lapjairól azok a történetek köszönnek 

vissza, amelyeket a gyerekek az oviban is megélnek, és azon kívül, hogy a gyerekek 
saját tapasztalataik miatt könnyebben beleélik magukat a történetbe, a mesének – 
mint mindig – varázslata van, és tulajdonképpen az ovi is varázslatos hely(é válik). 

A kedvesen, humorral és megértéssel elmesélt történetek szórakoztatóak és 
iránytűként is szolgálnak a gyerekeknek arról, hogy mi helyes, mi a jó, és Pásztohy 

Panka illusztrációi  jól erősítik a mese és a valóság közötti szoros kapcsolatot. 

 

A Pitypang Óvodában is        örömmel olvassuk! 

           

            
forrás: https://www.moksha.hu 
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~ Önmagadért vagy ~ 

A világban létezel, családért élsz, de még egyszer: Önmagadért vagy…  

A művészek a színpadon azért dolgoznak és képezik hangjukat, hogy a közönség örömét 

lelhesse fáradságos munkájuk gyümölcsében. Másokért tanulnak, de önmagukért élnek. 

Az életben ne ölts szerepet magadra… 

Mert fogalomzavarban létezel, s nem látod semminek a lényegét, ha összekevered az ételt a 

desszerttel, a vizet a folyóval. Pedig a víz, az szomjúságot olt, a folyó meg otthont ad. Az étel 

jóllakottságot szül, az étek gyönyört. És akivel te szívedben élsz, őérte dolgozol, de nem érte 

vagy. Ha viszont csak látszólag van benned rózsával körbefont képe valakinek, akkor 

elvesztél, mert az esetben valóban őérte vagy már. Pedig önmagadért kell lenned… 

Ha ezt tisztán önzőségnek nevezed, nem értesz engem, ezért ne olvass tovább!  

   Mert hiszen, kinek szól becéző mosolyod, kinek feszül izmod a munka hevében, mint 

kovácsnak ereje az izzó kard fényében, ha nem kedvesednek, szülődnek vagy 

gyermekednek, s azért, hogy önmagad éltesd. Az ő mosolyában, szívének melegében… 

Az lehet, hogy mindig társadnak, barátodnak akarsz csodákkal áldozni, na de ezt csak 

önmagadért teszed, hisz másként nem is teheted. Azt mondod, az ő boldogságáért. Én 

viszont azt mondom: Nem… 

Azért teszed, hogy fürdesd lelked az ő hálás szemének tükrében. Mert mit is mondasz? 

- Olyan jó, amikor neked jó. Annyira örül szívem, ha boldog vagy.  

S én megkérdem tőled:  

- Te boldog vagy? Azt válaszolod:  

- Igen, mert ő boldog. 

- Ő azért boldog, mert te is az vagy? - kérdem.  

- Nem tudom, de ez nem is számít! - felelsz nekem. 

- Igen! Kimondtad a kimondatlan választ! Nem ez számít! Csak ne vinnétek egymást 

tévutakra… 

Pedig vérzik lelked, ha azért adod megtervezett mozdulatod, mert nem akarsz fájdalmat 

okozni, és nem akarsz felelőse lenni egy derékba tört életnek. S úgy érzed, a te feladatod az, 

hogy szerepet öltve magadra segítsd boldogsága felé párod vagy barátod. Színjátékod tehát 

csillapítja keserű véred, mi szemednek könnyeként csordul ki. Na de más dolog csillapítani 

és más dolog szüntetni, mert más dolog ápolni, és megint más dolog gyógyítani… 

Persze, látva örömét forró ölelés fonódik szívedre, melynek íze édes, mint a mézzel telt 

méhsejt. Ezzel azonban soha sem fogod meggyógyítani magad, s nem oldozod fel hálód, 

hogy majdan őszintén, örömmel és bátran nézhess társad és tükörképed szemébe. Én 

tudom, valóban az a legcsodásabb gyógyír, amivel csak vérző szíved ápolhatod, hogy 

boldogságot nevelsz. Azonban ápolni akarod sebeid, vagy be akarod forrasztani őket? 

Mert erre megoldást adtam neked: Mindenki a saját pajzsának fényesítője… /Albertt/ 
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