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Minden nemzet múltjából építkezik, ahogyan a magyar is. Történelmi nagyjaink
példaként kell, hogy elénk tűnjenek, és utat mutassanak a jövő felé. Dicső kiállásukért,
önfeláldozásukért a múlt felidézése során nem elég emlékeznünk, köszönettel tartozunk
nemzeti hőseinknek. Törekvéseiket megvizsgálva felismerhetjük a célokat, melyekért ma
is küzdenünk kell.
Óvodánkban fontosnak tartjuk a gyermekek nemzeti identitásának erősítését. Egy óvodás
életében egy történelmi esemény-forradalom a XXI. században nehezen érthető.
Könnyebb élménnyé, megérezhetővé tenni, ha eljátszhatják a hozzájuk közel vihető
történéseket. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori
történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve.
Gyakorlatilag, az 1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús
konfliktusa.
Március 15-ei nemzeti ünnepünk megemlékezésén, melyet az óvodában március 13-án
tartunk, mi is ünneplőbe öltözünk. A gyerekek is kokárdával díszített fehér
blúzban/ingben és fekete szoknyában/nadrágban érkeznek. Már előtte elkészítik
különböző technikával készült nemzeti színű zászlójukat, melyeket az előkertben
szoktunk leszúrni. Az ünnephez kapcsolódó énekek és versek kíséretében vonulunk ki a
parkolóba, és tűzzük ki zászlóinkat, melyeket hazafelé el is lehet vinni.
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Víz világnapja

„Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy
megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.” (Saint-Exupéry)
A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Célja, hogy ráirányítsa a
figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek
veszélyeztetettségére. A világnapot 1992-ben, a Rio de Janeiróban tartott nemzetközi
Környezet és Fejlődés konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése, és
először egy évvel később, 1993-ban tartották.
A víz jelenléte meghatározza mindennapi életünket, természetesnek vesszük, hogy a jó
minőségű ivóvíz a kellő mennyiségben mindig a rendelkezésünkre áll. Ennek
következtében sokszor nem úgy viszonyulunk lételemünkhöz, mint ahogy azt
megérdemelné. Gyakran pazaroljuk, nem vigyázunk környezetünkre, ezáltal felszíni és
felszín alatti vizeinket szennyezzük. Sajnos beláthatatlan következményekkel járhat, ha
rövidesen nem változtatunk ezen a magatartáson. Jelenünk és az eljövendő generációk
sorsa többek között azon is múlik, hogy miképp gazdálkodunk a Földön meglévő
vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket.
Látszólag sok víz van, hisz a bolygó felszínének 70 százalékát víz borítja. Ám a tiszta, az
élethez szükséges víz már egyre kevesebb.
Gyermekeink, a nevelési területek komplexitásának köszönhetően, sok-sok ismeretet
sajátítanak el a vízről. Elsősorban a környezeti nevelés keretén belül foglalkozunk a
folyókkal, tengerekkel, tavakkal, az ott élő növényekkel, állatokkal.
A Víz világnapja egy évente
ismétlődő esemény, melyet 1993
óta minden év március 22-én
tartanak meg. A világnap célja,
hogy ráirányítsa a figyelmet a
mindenki számára elérhető, tiszta
víz
fontosságára
és
az
édesvízkészletek
veszélyeztetettségére.
Mint
minden évben, idén is lesz Víz
világnapja óvodánkban is, melyre
március 24-én kerül sor.
Általában a sok kis kékbe öltözött gyerkőc számára az óvónénik különféle vízzel
kapcsolatos feladatokat találnak ki, hogy ezáltal bővítsék tudásukat. Szokott itt lenni
krepp-papír tóban „keresd meg és szedd ki a szemetet”, vagy a nem vízben élő állatokat
feladattól kezdve a hogyan vándorol át egy papír segítségével egyik pohárból a másikba a
víz kísérleten át megannyi ötletes, vicces tevékenykedés…
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Húsvét - húsvéti alkotó délután

Húsvétra gondolva nagyon sok minden eszünkbe jut. A tavasz, a feltámadás, a barka, a
tavaszi szünet, a 40 napos böjt vége, a finom sonka és a kalács, a piros tojás, a locsolók, a
bárány és a hal, a hosszúhétvége. Ünnep ez a javából, amire minden évben, talán már
január óta készülünk. Számon tartjuk az időpontját, tervezgetjük a családi programokat,
lefoglaljuk a wellness hétvégét, és írjuk a bevásárlólistát a húsvéti menühöz. Mit is kell
tudnod erről az igazi tavaszünnepről? Most összefoglaljuk:
Tudod-e, miért van minden
évben máskor a húsvét?
Hivatalos források szerint a
húsvét időpontja mindig a
tavaszi nap-éj egyenlőség utáni
első
holdtöltét
követő
vasárnap. Húsvét sosem lehet
március 22. előtt, de nem lehet
április 25. után sem.
Hogy 2020. húsvét mikor lesz,
pontosan
megmutatta
a
hamvazószerda
időpontja,
ugyanis a hamvazószerdát követő 40. napon van húsvét vasárnap. 2020-ban február 26án kezdődik a nagyböjt, így húsvét 2020. április 12-13-án lesz. Magyarországon már
Nagypéntek, április 10. is munkaszüneti nap, így a húsvéti hosszúhétvége 4 napos ünnep,
éppen a tavaszi szünet közepében. Tökéletesen alkalmas családi pihenésre, otthon vagy
wellness szállodában, sőt már a Balatonnál is.
Mit ünneplünk húsvétkor?
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, amelyen Jézus
Krisztus feltámadását ünnepeljük, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is,
gondoljunk csak a rügyező fákra, a tavaszi virágokra, a bimbózó növényekre, amelyek a
természet újjászületését, feléledését jelzik. Számtalan zsidó, germán és katolikus
hagyomány, népszokás, rituálé kapcsolódik hozzá évezredek óta. Ma egyházi és családi
ünnep, amelyből nem hiányoznak a húsvéti szimbólumok.
Húsvéti jelképek és hagyományok
Húsvéti tojás
A tojás az élet újjászületésének, termékenységének legősibb jelképe. A születés, a
teremtés, a megújhodás jelképe. Számos teremtésmítoszban a világ tojásból ered. Bár
kicsi és törékeny, a világegyetem nagyságát s az élettelenből az élőbe való átmenet
rejtélyét jelképezi. A tojások festése is igen régi szokás, számtalan módon festhetjük a
húsvéti tojásokat, a készen kapható színes tojásfestékektől kezdve a természetes
alapanyagokon át a viaszos írókázásig.
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Húsvéti bárány
A húsvéti bárány Jézust, az áldozati bárányt jelképezi, és az ünnep zsidó gyökereire utal,
amikor a zsidók az ótestamentumban bárányt áldoztak elsőszülött fiaik megmentésére.
Barka
Fontos húsvéti jelkép, a pálmaágakat helyettesíti, amelyekkel üdvözölte a nép a
Jeruzsálembe bevonuló Jézust. Ennek emlékére szentelik meg a barkát virágvasárnapján.
A néphagyományban a megszentelt barka eresz alá helyezve villámcsapástól őrizte a
házat.
Húsvéti locsolás
A húsvéti locsolkodás a rituális megtisztulás jelképe, régen bizony a kúthoz, vályúhoz
hurcolták a fiúk a lányokat, és vödörszám öntötték rájuk a friss vizet. Manapság a kölnivel
való locsolás szokását éljük, bár falun és a néphagyományokat őrző közösségekben
előkerülnek a vízzel teli vödrök.
Húsvéti menü
Sonka, tojás és kalács. Ez az három
finomság egészen biztosan szerepel a
családi húsvéti asztalán, természetesen
számtalan
módon
elkészítve.
Zöldcsütörtökön
friss
zöldségeket,
Nagypénteken halat eszünk a böjt
szokásának megfelelően, aztán Húsvét
vasárnap és hétfőn jöhet az igazi húsvéti
lakoma.
Fotó: nosalty

Húsvéti alkotó délután az óvodában
Szeretettel várunk minden kedves családot április 2-án a Vadvirág tagóvodában, április 7én pedig a Pitypang oviban megrendezésre kerülő Húsvéti alkotó délutánra!
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A magyar költészet napja
1964 óta ünnep a mai nap, József Attila születésnapja, a Magyar Költészet Napja.
(Létezik a Költészet Világnapja is, ami március 21-én van.)
Ma szinte mindenhol olvashattok, hallhattok verseket. Találkozhattok a régi
kedvencekkel és mai újakkal is. Érdemes tájékozódni, mert országszerte és a határon túl
is rengeteg rendezvényt szerveznek a magyar vers ünnepére.
Jó ok a Magyar Költészet Napja arra is, hogy pár percre lassítsunk, megálljunk és
gondolkozzunk. Azokról a dolgokról, amiket már a költők is évszázadok óta próbálnak
megfejteni: szeretet, gyűlölet, isten, világ, haza, háború.
A magyar Költészet Napján a legtöbb embernek a klasszikusok jutnak eszébe. Vagyis
Kölcseytől körülbelül a Nyugat nemzedékéig. De ne feledkezzünk meg Balassiról,
Berzsenyiről és a kortárs költőkről sem.
Mindezek mellett a versek olyan élményt nyújtanak, ami meghatározó lehet egész
életünkön keresztül. A legtöbb embernek van kedvenc verse, ami kézen fogva vezeti élete
során és segíti eligazodni az érzelmek és a világ dolgaiban.
Jó lenne, ha nem csak ezen a napon találnánk rá a gyönyörű versekre, hanem lenne időnk
erre máskor is!
ALTATÓ
Lehunyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a ház,
dunna alatt alszik a rét –
aludj el szépen, kis Balázs.
Lábára lehajtja fejét,
alszik a bogár, a darázs,
velealszik a zümmögés –
aludj el szépen, kis Balázs.
A villamos is aluszik,
- s mig szendereg a robogás –
álmában csönget egy picit –
aludj el szépen, kis Balázs.
Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad tovább –
aludj el szépen, kis Balázs.
Szundít a lapda, meg a sip,
az erdő, a kirándulás,
a jó cukor is aluszik –
aludj el szépen, kis Balázs.

Rajzok: Würtz Ádám
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Az égig érő paszuly
(magyar népmese)

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak
volt egy fia meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy el kellett a kis
tehénkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja az anyja a kisfiúnak:
- Eredj, fiam, reggel hajtsd el. De vigyázz ám, hogyan adod el, nehogy károsak legyünk benne.
El is hajtotta a fiú a vásárra, hát mindjárt akadt is vevője. Meg is csinálta a vásárt a fiú, elcserélte
a tehenet egy szem paszullyal. Vitte haza a paszulyt a kisfiú, mutatja az anyjának, mit kapott.
Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a fiú vigasztalta:
- Ne búsuljon, édesanyám, azt mondta az öregember, aki megvette a tehenet, hogy még most,
este ültessem el, s meglátom, hogy mi lesz belőle.
Elültette a kisfiú az ablak alá a kis
kertbe a paszulyt, de még
vacsorázni sem tudott, úgy várta,
hogy mi lesz vele. Csak lefeküdt.
Hát reggel, mikor felébredt, látta,
hogy kikelt a paszuly. Kinéz az
ablakon, de nem is látta a tetejét.
Gondolta,
kimegy,
megnézi
kívülről. Kiment s megnézte, de
bizony őkegyelme hiába bámulta,
nem látta a tetejét. Mondja az
anyjának:
- Na látja, édesanyám, mennyit ér
a paszuly. Megyek, felmászom a
tetejére.
Az anyja mind kérlelte, hogy ne menjen, de mégis elment. Délfele elindult, s ment felfelé a
paszulyon. Addig ment, mendegélt, már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült. Akkor
egyszer csak elérte az égboltot. Hát ott az égbolton volt egy kis nyílás. Bekukucskál a fiú, s lát
ott valami világosságot. Azt gondolja magában: “A paszulynak elértem a tetejét, de most már
szeretném megnézni, mi van ott benn.” Összeszedte a bátorságát, s belépett az ajtón. Hát látja,
hogy ott nem is messze van egy kis házikó. Gondolja magában: “Most már úgyis éjjel van, itt
szállást kérek, s reggel megyek haza.” Hát ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az
asszony:
- Hol jársz itt, te kisfiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha meglát téged, rögtön megesz!
Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtassa el, mert ő úgy fél a sárkánytól. Kérdi az asszony:
- Éhes vagy te, kisfiú?
- Jaj, bizony éhes én - felelte a kisfiú -, még tegnap se ettem semmit. Az asszony adott vacsorát
a kisfiúnak, a kisfiú megköszönte szépen a szívességet.
- Namármost gyere, rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt vagy, mind
a kettőnket megöl. De hová? - gondolkozik az asszony. Hova bújtassa el a kisfiút? Gondolja
magában, behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, s aláborítja a kisfiút. Álmos volt a kisfiú,
de úgy meg volt ijedve, hogy nem mert elaludni. Hát mikor üti az óra a tizenkettőt, támad nagy
dörömbölés, zúgás. Jön haza a hétfejű sárkány, hoz egy fekete tyúkot a hóna alatt. Leteszi az
asztalra, s mondja:
- Tojj egyet! Hát rögtön tojt a tyúk egy aranytojást. A sárkány megint rákiáltott.
- Tojj még egyet!
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Ameddig mondta a sárkány, addig mindig tojt a tyúk. De a sárkány nagyon éhes volt.
- Asszony, vacsorát ide! - kiabálta. Ad az asszony vacsorát, vacsorázik a sárkány.
Mikor megvacsorázott, azt mondta a feleségének, hogy adja oda a muzsikáját. Amint ott
muzsikál, egyszer csak elkezd szaglálni.
- Te asszony, miféle idegen szag van ebben a házban?
- Csak nyugodjék, lelkem, muzsikáljon, nincs itt semmiféle idegen.
- Dehogy nincs. Nekem rögtön add elő, mert különben téged is széjjeltéplek.
Az asszony addig csitította, amíg belenyugodott, s amint ott muzsikált, egyszer csak elérte
az álom, s ahogy ott ült a karszékben, szép csendesen elaludt.

Még nem is horkolt. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt
megvirrad, s még nem is aludt. A kisfiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak,
kibújt a teknő alól, hóna alá fogta a fekete tyúkot, a másik kezébe a muzsikát, s gyerünk,
szaladt vele ki a házból. Szaladt. Mikor jött volna be a lyukon, ahol felment, gondolja
magában, visszanéz, vajon nem jön-e a sárkány a tyúk után. Hát úgy megijedt, mert a nagy
sárkány egészen a nyomában volt már, úgy szaladt. A kisfiú gyorsan leeresztette magát a
szál paszulyon, a szekerce éppen künn volt a karfán, vette, s hamar kivágta a szál paszulyt
vele. A sárkány lebucskázott, keze-lába kitörött, s a kisfiú agyonütötte s elégette. Többet
nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatta, hogy hova
lett.
- Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit együnk, lesz pénzünk, aranyunk elég!
- Jaj, honnan lenne, fiacskám? - kérdi az anyja.
- Mikor a tehenet elhajtottad, nem adtak érte csak egy szem paszulyt; ha a tyúkot eladjuk,
azért nem kapsz csak egy felet.
- Jaj, dehogy adom én el ezt a tyúkot - mondja a kisfiú.
Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogatta, s mondta neki:
- Tojj egyet!
Hát a kis tyúk rögtön tojt egy aranytojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt szemeszája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, amíg meggazdagodtak. Csináltak szép házat,
csűrt, vettek sok szép jószágot a pajtába, s vettek sok szép ruhát maguknak. A kisfiú egész
nap csak muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Aki nem hiszi, járjon a végére.
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B. Radó Lili: Köszöntő anyák napjára
Réges régen készülődünk erre a nagy napra
hiszen ma van az esztendő legeslegszebb napja.
Hajnal óta anyut lessük, Ébred-e már? Hív-e?
Neki van a világon a legeslegjobb szíve.
Bizony nincs a naptáraknak mosolygósabb napjuk,
szobáját ma virágokkal telis-teli rakjuk.
Amit érzünk, amit szólnánk vidám dalba öntjük,
Édesanyát énekszóval szívből felköszöntjük.
Május első vasárnapja az Édesanyák napja, világszerte megünnepelt nap, amelyen az
anyaságról emlékezünk meg. Ezen a szívmelengető ünnepen az édesanyáknak
megköszönjük mindazt a szeretetet és gondoskodást, amellyel születésünk óta
elhalmoznak bennünket. Az anyaság nem csak a gyermek felneveléséig tart, hanem életre
szóló kapcsolatot jelent anya és gyermeke között.
Ilyenkor egy-egy csokor virággal vagy éppen egy kedves versikével lepjük meg
édesanyánkat, aki nélkül nem lenne kerek a világ!
Így lesz idén is az óvodában a következő időpontokban:
Pitypang ovi:
Tulipán csoport, május 7.
Pipacs csoport, április 30.
Bóbita csoport, április 29.
Napraforgó csoport, május 6.
Margaréta csoport, április 28.
Levendula csoport, május 5.
Nefelejcs csoport, május 6.
Vadvirág ovi:
április 30.
Néhány csoportban az Apukák segítségét is igénybe veszik, ezekről az időpontokról majd
a faliújságról tudnak tájékozódni.

11

Gyermeknap

Magyarországon az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század
első évtizedében is rendeztek gyermeknapot, ha nem is minden évben.
A húszas években vált rendszeressé, hogy május vagy június valamelyik napját
gyermeknappá nevezték ki. 1931-től már egy egész hetet szenteltek a gyermekeknek,
többnyire május első felében, mégpedig 1943-ig Nemzeti Gyermekhét néven. Ez 1944ben nem került megrendezésre.
1945-ben júniusban, 1946-ban februárban, 1947-ben május 4-től tartottak gyermekhetet.
1948-ban már a kommunista párt befolyása alatt álló MNDSZ (Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége) rendezett Országos Gyermekhetet június 20. és 27. között.
1948. novemberében a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség moszkvai tanácsülésén
úgy határozott, hogy „a jövőben június hóban a világ minden olyan államában, ahol a
Nemzetközi Nőszövetségnek szervezete van, gyermeknapot rendeznek, amely minden
országban a politikai és gazdasági viszonyoknak megfelelően a gyermekek érdekeit fogja
szolgálni. Az imperialisták befolyása alatt álló országokban a gyermeknap főtárgya a
gyermekek kizsákmányolása elleni harc lesz, továbbá a gyermekek egészségvédelme és a
tanulási lehetőségek megjavítása. A Szovjetunió asszonyai példát mutatnak az igazi
hazaszeretetre, a békés építőmunka szeretetére való nevelésben.”
A fenti határozatnak megfelelően Magyarországon 1950-től 1953-ig június első
vasárnapján, azt követően pedig minden év május utolsó vasárnapján rendezték, illetve
rendezik meg a Nemzetközi Gyermeknapot.

Idén május 26-án tartjuk gyermeknapi programjainkat, melyről a faliújságról
informálódhatnak.
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Ballagás - Évzáró

A gyerekek öregszenek! Ezt
először akkor érezzük, amikor az
óvodából
elbúcsúznak,
elballagnak
gyermekeink.
Minden megváltozik!
És valóban minden megváltozik.
Alakja,
jelleme,
kitartása,
beszéde… Többé már nem
kisbaba,
akit
babusgatni,
öltöztetni, etetni kell. Ő már
iskolás lesz, akit biztatni,
állandóan növekvő kíváncsiságát
kielégíteni kell. Tudjuk, nehéz elfogadni a változást, de bízzunk magunkban és
gyerkőcünkben. Sok szép, új élmény vár gyermekre, szülőre ezután is, csak más jellegű.
Alig vártuk, hogy végre egyedül tudjon öltözni, enni, tisztálkodni. Vagyis, hogy minél
önállóbb legyen, most viszont azért ijedünk meg, mert már ennyire önálló. Ki érti ezt?! Egy
biztos! Nagy-nagy szükségük lesz ezután is a szüleikre. Az Önök feladata most az, hogy
magabiztos, önbizalommal és tudásvággyal rendelkező felnőtté válhassanak a csemeték!
Tehát van feladat, méghozzá gyönyörű feladat! Sok sikert, erőt, türelmet, kitartást hozzá!
Végzős óvodásaink zártkörű ballagásának időpontja: május 27.

Ugyanezen a napon, május
27-én, 17 órai kezdettel
tartjuk az Ádám Jenő
Általános
Iskola
színháztermében
nagycsoportosaink évzáró
ünnepségét is. Nincs is
meghatóbb egy óvónő
számára,
mint
amikor
elbúcsúznak
a
nagycsoportosok
az
évzárón. Három-négy év
után sok-sok emléket hagynak
maguk után az iskolába menők, és gyakran visszasírjuk őket. Az évzáró napján, csinosan
felöltözve, hangos, vidám énekszóval búcsúznak, amit könnyek nélkül nehéz megállni....
Szeretjük őket.
Szeretettel várjuk a hozzátartozókat!
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Pünkösd a húsvét utáni 50. napon kezdődik és két napig tart. Mivel a húsvét sem egy
pontos dátum – vándorló ünnepnek nevezzük -, mindig máskor van az évben, ezért a
Pünkösd is egy mobil ünnep, bár mindig vasárnapra és hétfőre esik – a Húsvét utáni 7.
vasárnapra.
A pünkösd eredetileg zsidó ünnep: előbb a befejezett aratást, később pedig a Sínai-hegyi
mózesi törvényhozást ünnepelték a Pészah szombatját követő ötvenedik napon.
Nem csak a naptárban elfoglalt helyük kiszámolásában, de az ünnep lényegében is
kapcsolódik a két ünnep egymáshoz. Ekkor történt, hogy „a Szentlélek tüzes nyelvei
leszálltak az apostolokra”. De mit is jelent ez?
A Biblia azt írja, hogy ezen a napon Jézus lelke leszállt az égből Szentlélek formájában, és
óriási szélvihar kíséretében kiáradt az apostolokra és megszentelte őket. A próféták ekkor
kapták meg az isteni igazságot, amivel ezután képesek voltak minden embernek
elmondani-prófétálni, mi is történt valójában Krisztussal.
A pünkösd ünnepének dátuma Európában legkorábban május 10-én, legkésőbb pedig
június 16-án lehet. Május hónapot ezért a népnyelvben pünkösd havának is szokás
nevezni.
Pünkösdi király
A magyar népszokások közül több is van, amely a pünkösdhöz köthető. Ezek közül talán a
legismertebb a pünkösdi királyválasztás, amely a nyelvben is megragadt a „pünkösdi
királyság” kifejezéssel. A szokás keretében a királyt a közösség tagjai a fiatal legények
közül választják ki különböző versenyeken. Ez Európa nagy részén a középkor óta élő
szokás, amikor gyakoriak voltak az ügyességi próbák - karikába dobás, tuskócipelés -,
lovas versenyek, küzdelmek.
Pünkösdi királyné
Nem csak a fiúknak jut az ünnepi szokásokból, a lányok is kiveszik részüket a
szórakozásból. A királynéjáráskor általában négy kamasz lány közrefog egy ötödiket és
énekelve körbeviszik az utcákon, később többen is csatlakoznak hozzájuk. A szokás
legfőbb célja a termékenység elősegítése, és hogy a lányt férjhez adják. A végén a királynét
a település főterén felemelik és körbetáncolják.

Pünkösdi királynéválasztás
Forrás: Magyar Neprajzi Lexikon
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Pünkösdi népdal

A csíksomlyói búcsú
Ha a mai embert a pünkösdről kérdeznek, első alkalommal általában a csíksomlyói búcsú
ugrik be neki. Erre az ünnepi rendezvényre ezrek zarándokolnak Erdély havasokkal
körülölelt tájára, és együtt töltenek el Csíksomlyó településen, a Mária Kegyhelyen
különböző szertartásokkal. A katolikus hívek szombatra érkeztek meg a
kegytemplomhoz, majd a pünkösdi mise után felvonultak a két Somlyó-hegy közé. A
népszokás ma is élő hagyomány, szinte a tömegturizmus célpontja. A csíksomlyói búcsú a
magyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát.
Hagyományos Pünkösdi családi délután idén is lesz a Pitypangban!
Szeretettel várunk minden gyermeket családostul május 29-én, hogy harcba szálljanak a
Pünkösdi király, illetve királynő címért! Sok sikert hozzá!!
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HASZNOS TIPPEK SZÜLŐKNEK
MOZOGJUNK!
Mozogni kell, mozogni muszáj!
A mozgás a gyerekek számára nélkülözhetetlen. Hatással van egész életükre,
növekedésükre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható a testi és lelki
fejlődésük során. A csontok és az izmok csak felnőttkorra fejlődnek ki teljesen,
gyermekkorban a csontok nyúlnak, az izmok gyarapodnak, miközben szerkezetük is
változik. A mozgás nem csak a fizikai állapotunkra van hatással, hanem nagymértékben
segíti az észlelést, a tapasztalatszerzést, alapját képezi a magasabb gondolkodási
funkcióknak, a beszéd egyik feltétele. A mozgás befolyásolja az idegrendszer fejlődését,
egy élénk jó mozgású gyermek ritkábban válik időjárás-érzékeny felnőtté. Természetesen
nem csak a mozgás segíti gyermekeinket, hogy elkerüljék az időjárás kellemetlen hatásait,
de fontos eleme, hiszen a változásokhoz könnyen alkalmazkodó gyermek könnyebben
tanulja meg az alkalmazkodást az időjárás kihívásaihoz. Gyermekkorban a játékos mozgás
közben tanulják meg a stresszes helyzetek könnyebb elviselését. Segíti őket a szociális
beilleszkedésben és egy egészséges önbizalom kialakulásában is. A gyermekek és
serdülők körében biztosított és serkentett testedzés, sportolás jobb egészségi állapotot
biztosíthat felnőtt, de akár idős korban is.

A mozgás és értelmi fejlődés kapcsolata
A mozgás és értelmi fejlődés szinte szimbiotikus: amelyik gyerek mozgásfejlődése
lassabb, általában később kezd beszélni. De nem elsősorban a fejlődés gyorsaságára, mint
inkább a különböző mozgástípusok megjelenésére érdemes figyelni. Természetesen
minden gyermek fejlődése egyedi, a kisebb nagyobb eltérések önmagukban még nem
sokat jelentenek. Az olyan lényeges mozgásfejlődési fázisok, mozgások kimaradására
illetve sorrendjük felcserélésére azonban érdemes odafigyelni, mint például a kúszás,
mászás, a keresztmozgások. Ezeknek nagyon fontos agyi-idegrendszeri szerepe van, ha
ilyen mozgásra biztatjuk a testileg erre már érett kicsiket, nem követünk el hibát. A korai
mozgások kimaradásának nem mindig van azonnal látható, közvetlen következménye. Az
idegrendszeri éretlenség megjelenhet a nagy- vagy finom-mozgásokat érintő
mozgásfejlődési elmaradásban, a beszédfejlődési, figyelem-koncentrációs problémákban,
beilleszkedési nehézségekben is. De sokszor jóval később, csak az iskolai beváláskor kerül
napvilágra tanulási nehézségek vagy részképesség-zavarok, diszlexia- diszgráfiadiszkalkulia, formájában. Jó hír, hogy ezek a kimaradások 10-12 éves korig
mozgásterápiával pótolhatóak, sőt az sincs kizárva, hogy később is lehet eredményeket
elérni. A kisgyerekkori szabad mozgás drasztikus csökkenése sokszor valós
problémákhoz vezethet az idegrendszer szerveződésében.

A szülő szerepe a helyes idegrendszeri fejlődésért
Csecsemőkorban a sok ringatás, höcögtetés, majd a hintázások, pörgetések mind mind az
egyensúly-érzékelést ingerlő mozgásformák, amelyek a mozgásfejlődést elősegítik. Nem
kell bonyolult dolgokra gondolni, egyszerűen engedjük sokat mozogni a gyereket,
biztassuk mindenféle mozgásra: futásra, ugrásra, ringásra, hintázásra, kúszásra,
mászásra, barkácsolásra, cipőkötésre! A nagy-mozgásokat legjobb a szabadban végezni:
fára-mászás, árokugrás, mászókázás, futás nem is kíván túl nagy szervezést. Érdemes úgy
alakítani a napot, hogy mindegyik mozgástípusnak jusson hely benne: a kézimunka és a
barkácsolás a legjobb finom-motorika fejlesztő mozgásforma. Arról nem is beszélve, hogy
milyen hasznos tudást adunk át a gyermekeinknek, ha megtanítjuk, varrni, kötni, szerelni,
szerszámmal bánni. Az egyik legjobb mozgásforma, amely a legtöbb mozgásformát
egyesíti, a tánc. Szinte mindegy, hogy milyen táncot választunk. De a különböző népek
hagyományos táncain alapuló mozgásformák a legjobbak, mert ezek tartalmazzák a
legtöbb természetesen szükséges mozgást.
16

TOP 6 JÁTSZÓTÉR, AMIT KI KELL PRÓBÁLNOTOK!

Rumini – I.ker., Mária tér
Rumini játszótér második részét 2014-ben,
gyereknapon adták át. A meglevő Szélkirálynő,
Pelevári bazár, hinták és egyéb játékok mellé egy
hatalmas (8 méter magas) ágyús, csúszdás vár
készült függőhíddal. A falon a könyv
illusztrátorának, Kálmán Annának festményeit
láthatjátok. 1 évestől a kamaszokig mindenki
találhat magának elfoglaltságot.

Vuk – Gellért-hegy, Szirtes utca-Bérc utca
sarka
2014. szeptember 5-én adták át a kibővített Vuk
játszóteret, melyet 4 évvel ezelőtt készítettek
Dargay Attila emlékére. Kedvencünk a rókavár, a
kicsiknek csúszka, óriás sakk, a beülős kis
házikók
és
az
erdei
atmoszféra.

Olimpia Park – A Kossuth tér és a Jászai
Mari tér között
2014. március közepén adták át a parkot
csobogóval, nagy zöld piknikezős résszel,
mászókákkal, gumis kosárpályával. Központi
elhelyezkedése miatt könnyen megközelíthető
mindenféle járművel.
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Pom Pom játszótér – Naphegy tér
2014. szeptember 3-án adták át a helyet a
nagyközönség számára. Pom Pom történetei,
illetve szereplői elevenednek meg a játékokon
keresztül. A központi részen találjuk Gombóc
Artúr, Festéktüsszentő Hapci Benő és
Madárvédő Golyókapkodó házát. A figurákat
Sajdik Ferenc tervei alapján Peredy Zoltán
és Jarosch Imre iparművészek készítették.

Margaréta utca - XII. kerület, a Margaréta utca 5-21. (a Polgármesteri Hivatal háta
mögött)
2014. augusztus végén átadott játszótéren a
forgós és rugós játékok, hinták is
kapcsolódnak a margarétás tematikához.
Egyik központi eleme az óriás faház,
mindenféle
mászóhálóval,
kuckóval,
csúszdával, fel- és lejárókkal, faragott
állatokkal, itt-ott meglepetésekkel. Végre a
homokozóhoz is került valami izgalmas
játékelem.

Cerka-firka - Gellért-hegy, régi „kőcsikós”
játszótér
2014. április végén adták át a régi kőcsikós
játszóteret. Új nevét a színes ceruzás
mászókáról kapta, amelyet a kapolcsi Ilonamalom Műhely készített. Mókuskerék, forgók,
hinták, talajba épített trambulin, Hasznos
Hulladék
út
várja
a
gyerekeket.

Forrás: http://minimatine.hu/top-8-jatszoter-amit-ki-kell-probalnotok/
http://www.apluszmuhely.hu/testmozgas/a-mozgas-fontossaga-gyerekkorban/
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SZÁRNYALJUNK EGYÜTT A MESE SZÁRNYÁN
Meseíró pályázat

Kedves Gyerekek, Anyukák és Apukák!

Az idei évben is megrendeztük a Pitypang Óvoda meseíró pályázatát, amelyre rekord
mennyiségű, 44 szebbnél szebb, izgalmasabbnál izgalmasabb mese érkezett. Reméljük,
hogy a közös meseírás örömöt okozott mindenkinek, aki szánt rá időt. Nekünk élmény
volt olvasni a meséket, amelyeket ezúton is nagyon köszönünk! Az alábbiakban az egyik
gyöngyszemet olvashatjátok.

A csintalan kis tigris
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer Gangliában
egy kis tigris. Ez a kis tigris annyira csintalan volt,
hogy egyik komiszságból ugrott a másikba. A kis
csirkefogó még be sem fejezte az egyik huncutságot,
már azon járt az esze, hogy mi legyen a következő
csibészsége. Anyukája és apukája hiába mondogatták
neki, hogy fogadjon szót és viselkedjen jól, a kis tigrist
egyre jobban szórakoztatták a viccesebbnél
viccesebbnek tűnő csalafintaságok.
A minap például összecserélte a tojásokat a bokrok
alatti madárfészkekben, majd görcsöt kötött az alvó
elefánt ormányára. Amikor pedig
eleredt az eső, s a tigrisbarlangban már
nagyon unta magát, elkezdte huzigálni
apukája bajuszát. Ennek mindig az lett a
vége,
hogy
az
apatigrist
annyira
felbosszantotta, hogy az kipenderítette
kisfiát a szakadó esőre. Persze ez egyáltalán nem
zavarta a kis tigrist, így is megtalálta a maga szórakozását. Lement a folyópartra, ahol vagy
a krokodilt bosszantotta, vagy csúfolódott a teknősökkel. Ezalatt viszont mindig bőrig
ázott és dideregve kéreckedett vissza a tigrisbarlangba, ahol anyukája végül mindig
megsajnálta.
Az egyik ilyen esős napon, mikor tigrispapának már nagyon sajgott a bajusza a sok
ráncigálástól, és kihajította a kis pimaszt a barlangból, tigrismama utána dobott egy szép,
piros-zöld csíkos esernyőt is, hogy legalább ne ázzon el a bundája. A kis tigris már éppen
valami huncutság után nézett volna, amikor keserves sírásra lett figyelmes. Két kicsi
páviánkölyök bömbölt egy fa tövében. Fogócskázás közben messzire tévedtek otthonról
és közben a leszakadt nagy eső a fa alá űzte őket. A kis tigris megsajnálta két kis majmot,
felvette őket a hátára, farkával föléjük tartotta szép, piros-zöld csíkos esernyőjét és haza
vitte a kis páviánokat az anyukájukhoz. Volt is nagy öröm, mikor megérkeztek! A
majomcsalád olyan boldogan összeölelkezett, hogy még a kis tigrisnek is melegség öntötte
el a szívét. Sohasem gondolta volna, hogy létezik jobb dolog is a csintalankodásnál.
Márpedig be kellett látnia, hogy sokkal jobb érzés segíteni másokon, mint borsot törni az
orruk alá!
Fábián Gergely meséje (Napraforgó csoport)
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Ujjak-érintő
Cél

Képességterület

Ujjak differenciált használata
figyelemhelyzetekkel, testséma
fejlesztéssel.

lateralitás/ jobb-bal differenciálás
finommotorika/ kézügyesség
testséma/ testrészek ismerete

Leírás
A gyermeknek, vagy gyermekeknek utasítás szerint kell
elemelnie az ujját az asztalról, vagy a meghatározott ujjakat kell
összeérintenie a levegőben. Lehet akár egyszerre kétféle módon
is, tehát az egyik kéz az asztalon van, a másik kéz a levegőben.
Lehet gyorsan, váltva, ismételve, hosszan megtartva a
mozdulatot.
Példák:
- Bal kezeden emeld fel az asztalról a mutatóujjad! Most a
hüvelykujjad!
- A jobb kezeden a mutatóujjad, a bal kezeden a kisujjad emeld
fel az asztalról!
- Érintsd össze a bal kezeden a mutatóujjad a hüvelykujjaddal!
- Most nézd az én kezem, és te is csinálj ugyanúgy az ujjaiddal!

Ceruza-lapon 1.
Cél

Képességterület

Mozdulatszabályozás, óvatos és
figyelemkoncentrált végrehajtás, az
egyensúly és stabilitás finom
érzékeléséért, javításáért.

mozdulatszabályozás-koncentrálás
testséma/ testrészek ismerete
kitartás, önbizalom

Leírás
Alapozó feladat a mozdulatszabályozás kezdeti
fejlesztésének céljából: papírlapra ceruzákat kell
állítani, ami nem is olyan könnyű, mint gondolnánk.
Lehet a kezek megnevezésével, vagy a ceruzák
színei szerint váltakozva/utasítva. A gyermeknek rá
kell jönnie, hogy a lapot ne érintse, ne lökje meg,
mert csak úgy tudja végrehajtani a feladatot.
Példák:
- Jobb kezeddel a kéket és a sárgát, bal kezeddel csak a pirosat rakhatod!
- A feketét bármelyikkel lehet!
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Ceruza-lapon 2.
Cél

Képességterület

Utasítás pontos végrehajtása névutók
(alá,fölé,mellé) használatával.
Mozdulatszabályozás, óvatos és
figyelemkoncentrált végrehajtás, az
egyensúly és stabilitás finom
érzékeléséért, javításáért.

finommotorika/ kézügyesség
mozdulatszabályozás-koncentrálás
kitartás, önbizalom

Leírás
Bővített, összetett feladat a Ceruza lapon 1.
feladathoz: papírlapra ceruzákat kell állítani, de
itt már a meghatározott helyre, vagy a
meghatározott színnel és kézzel, illetve
sorrendben.
Példák:
-

-

Jobb kezeddel a kéket és a sárgát, de csak a
körökbe! Bal kezeddel a pirosat a hullámos
vonal alá/fölé/mellé!
Először a körökbe rakd, utána a körön kívülre!

Ceruza-pók
Cél

Képességterület

Kézfej, kar, ujjak óvatos, koordinált
mozdulatainak javítása koncentrált
figyelemhelyzetek közben.

finommotorika/ kézügyesség
mozdulat-, nyomatékszabályozás
testséma/ testrészek ismerete

Leírás
A gyermeknek végre kell hajtania ezt a bűvészmutatványt, egyenként az ujjak alá
helyezve, s megtartva a ceruzákat. A sorrend eleinte nem szempont, de figyeljük meg,
hogy melyik ujja alá rakja a legnehezebben, s a következő próbán már határozzuk meg,
hogy azzal az ujjával kell befejeznie a feladatot. Problémamegoldást fejleszthetünk, ha
meghatározzuk, hogy mindkét kéz alatt ceruzáknak kell lennie, mert ekkor a gyermeknek
fel kell ismernie, hogy utoljára hagyja azt a kezét, amelyik ujja alatt csak egy ceruzát kell
egyensúlyoznia.
Példák:
- Mutatóujj alatt zöld! Kisujj alatt sárga! Na most
pontosan úgy, mint az előbb!
Egy bűvésznek mindenre emlékeznie kell!
Csoportos foglalkozás során:
- Ki vállalkozik az egyszerre 6 ceruzás feladatra?
/Albert Tibor gyógypedagógus/
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Szagoljatok különböző tavaszi virágokat!
Vásároljatok a piacon együtt!
Ültessetek növényeket!
Labdázzatok!
Biciklizzetek egyre hosszabb útvonalon!
Fújjatok buborékot!
Menjetek el ebéd után sétálni!
Pitypangból fűzzetek nyakláncot!
Fújjátok el a pitypang bóbitáit!
Szedjetek virágot!
Menjetek el piknikezni!
Keressetek tojást a kertben húsvétkor!
Napoztassátok az arcotokat egy padon ülve!
Nevezzetek meg minél több madarat!
Hallgassátok meg csiripelésüket!
Kiránduljatok egyet a szabadban!
Menjetek el epret szedni!
Menjetek el eső utáni csiga megfigyelésre!
Pakoljátok el együtt a téli ruhákat!
Nőnapra vegyetek/adjatok együtt virágot!
Készítsetek Apával/Tesóval Anyák napjára ajándékot!
Egyétek meg az első fagyit egy melegebb napon!
Süssetek tavaszi gyümölcsből süteményt!
Vágjatok barkát a húsvéti vázába és díszítsétek fel!
Szagoljátok meg az esőt!
Süssetek kalácsot húsvétra!
Készítsetek egy fotót az első nap amikor zöldbe borultak a fák!
Csináljátok meg együtt a tavaszi nagytakarítást!
Érezzétek/élvezzétek, hogy jobb kint, mint bent!
Látogassatok el az Állatkertbe!
Másszatok fára!
Aszfaltkrétázzatok!
Fessetek vízfestékkel a szabadban!
Menjetek játszótérre!
Építsetek homokvárat!
Ugróiskolázzatok!
Menjetek le a Duna partra sétálni. etessetek kacsákat!
Írjatok egy tavaszi verset!
Hajtogassatok origami madarat, reptessétek meg!
Görkorizzatok!
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Hozzávalók:
Tésztához:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2,6 dl tej
8 dkg cukor
2 dkg élesztő
8 dkg margarin
20 dkg finomliszt
15 dkg rétesliszt
fél kk só
késhegynyi őrölt fahéj
1 narancs héja
6 dkg mazsola

Nyújtáshoz:
▪

liszt

Fotó: cultura.hu

Tepsi kikenéséhez:
▪
▪

margarin
liszt

Tetejére:
▪

1 db tojás

Elkészítés:
A tejet meglangyosítjuk, 1 decit kiveszunk belole, a cukorral ízesítjuk es az elesztot
belemorzsoljuk. A margarin felolvasztjuk. A ketfele lisztet a maradek tejjel meg a
felfuttatott elesztovel megsozva osszedolgozzuk. A tesztat orolt fahejjal fuszerezzuk, a
narancs reszelt hejaval ízesítjuk, es az olvasztott margarint aprankent hozzaadva
holyagosra dagasztjuk, kozben a mazsolat is belegyurjuk.
Konyharuhaval letakarjuk, langyos helyen kb. 50 perc alatt duplajara kelesztjuk, majd
harom egyenlo reszre osztjuk. Enyhen lisztezett deszkan rudakka sodorjuk-nyujtjuk, es
harmas copffonassal koszoru alakura formazzuk. Egy tepsit margarinnal kikenunk, liszttel
meghintjuk, es a kalacsot ratesszuk. Felvert tojassal lekenjuk, 35 percig kelesztjuk, majd
ismet lekenjuk. Elomelegített sutoben nagy langgal (220 fok) 10 percig, utana kozepes
langgal (180 fok) 20-22 percig sutjuk. A sutobol kiveve vizes ecsettel megkenjuk, így szep
fenyes lesz. Vegul racsra teve hulni hagyjuk. Meg finomabb, ha mindharom rudat
megtoltjuk (dioval, makkal, kakaoval, fahejjal, turoval, vagy lekvarral), ezutan osszefonjuk,
es így sutjuk.
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Hozzávalók:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

15 dkg rizs
kb. 5 dl tej
csipetnyi só
1 cs. vaníliás cukor
2-3 dkg vaj
2-3 ek cukor
50 dkg friss gyümölcs
(fagyasztott és konzerv is jó)
3 dl tejszín

Díszítéshez:
▪

2 dl tejszín

Fotó: mindmegette.hu

Elkészítés
A rizst átválogatjuk és megmossuk. Egy lábasban 2 dl vizet, egy másikban pedig a tejet
forraljuk fel. A rizst a vízbe szórjuk, és addig főzzük, amíg a folyadékot mind magába szívja.
Közben többször megkeverjük. Végül a tejet is ráöntjük. Kissé megsózzuk, a vaníliás
cukorral ízesítjük, és a vajat is hozzáadjuk. Kis lángon 8-10 percig forraljuk, majd a tűzről
lehúzzuk, a cukrot belekeverjük és szorosan lefedve hagyjuk kihűlni. ( a fedőre tegyünk
konyharuhákat, vagy törölközőt) Így a rizs a saját gőzében puhul meg.
A friss gyümölcsöt megmossuk, megtisztítjuk, ha kell kimagozzuk és feldaraboljuk. A
fagyasztott gyümölcsöt felengedjük, a konzervet lecsepegtetjük. A tejszínt kemény habbá
verjük, és lazán a kihűlt rizsbe keverjük. Egy mély tálat langyos vízzel kiöblítünk, és a rizst
a gyümölccsel rétegezve beleöntjük. Letakarva a hűtőszekrénybe tesszük, fél napig
dermesztjük, végül tányérra borítva tálaljuk. A tetejét tejszínhabbal díszítjük.

Jó készülődést kívánunk! ☺
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Csokorba gyűjtöttük a magyar időjárási népi bölcsességeket.
Március 4. Kázmér nap: Ha e napon esik vagy havazik, az aratást egy héttel el kell
halasztani.

Március 10. Amilyen az idő ezen a napon, az várható a következő negyvenen.
Március 18-19-21. Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak meleget.
Húsvét vasárnap. Ha Húsvét napján esik, Pünkösdig minden vasárnapon eső fog esni, és
változó időket várhatni.
Április 12. Amilyen az idő ezen a napon, ennek ellenkezője várható a következő
negyvenen.
Április 14. Ha Tibor napjára a rétek meg nem zöldülnek, a parasztok nem reménylik a
föld termékenységét, ha viszont ez a hónap nedves, bőséget várnak.
Április 24. Szent György nap előtt megszólaló béka esőtlen nyarat jelez; e nap előtti
mennydörgés bő termés előjelzője akkor lesz bő termés, jó év, ha Szent György napján
akkora eső esik, hogy még az áldomásozók orra is besárosodik.
Április 25. Ha Szent Márk napján a fülemüle hallgat, akkor változó tavasz várható, ha
énekel, dalával csodás tavaszt hirdet.
Május 1. Ha hideg ez a nap, szűkös lesz a termés, ha meleg, bőséges.
Május 12-13-14. Fagyosszentek: Hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kendtek!
Május 25. Ha Orbán napján esik, jó lesz az idei termés.
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„…Ahogy Ők gondolják…”
Pitypang Óvoda Gyerekszáj

•

„Megállt az eső!”

• „Ez a kirakó nagyon nagyra nőtt.”
• „Zavar ez a légy tégemet!”
• „Ami a tiem (tied), az más!”
• „Én leszek a gőztes!”
• „Mikor átköltöztem a bölcsödéből az óvodába, kaptam egy almás
párnát.”
• „Az a gondom, hogy majdnem ugyanolyan, de nem.”
• „Az én apám nem tud fonni, se copfozni.”
• „Az iskolás az lány.”
• „Anita néni csukd be a szemed, és figyelj!”
• „Olyan szomjas vagyok, hogy mindjárt beragad a szám.”
• „Megbotlott a szemem.”
• „Mikor lesznek az új játékok régik?”
• „Mit adjunk enni a malacnak? – „Sárt. – Adjunk neki dagonyát.”
• Ének a kis csoportban: „Gömbölyű zsákját, két szarvas húzta.”
• „A te anyukád hol dolgozik? – Az irodában. –És a tiéd? –A dolgozóba.”
• Kis csoportos fiú meglátja a piros teát: „Ez a tea paradicsomos!”
• „Ezt a kenyeret megettem a számból.”
• „Anita néni tudod a fekete és a fehér összetartozik, mert ha
összekevered akkor boci lesz belőle.”
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A rét illata - Tüsszencs kavicsmeséi
Zokob Anett
"Jártál-e már vadvirágos réten?
Hallottad-e fű hangját a szélben?
Láttad-e már tarka szín javát? Érezted-e üde illatát?
Hol bánatod, mint pacsirta dala, úgy száll tova.
Ki nem járt ott még soha, önmagával mostoha."Kísérd el Tüsszencs manót felfedezőútjára! Ismerkedj meg te is a rét virágaival!

forrás: www.libri.hu
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Földi léted
Van értelme az életnek? -Teszed fel olykor a kérdést.
Igen… Feladatod van. Szeretni társad, nevelni gyermeked, megfelelni önmagadnak.
Az élet értelme abban rejlik, hogy látszólag nincs értelme. Hiszen, ha a szabadságot eléred,
megszűnt a szabadság utáni vágy. Ezért a feléje való törekvés az, ami értéket teremt.
Gondolj bele, kinek mit jelent ez a szó: szabadság.
Fogolynak a tenger illatát, azonban hajótöröttnek a téglafal hűvös leheletét.

Városlakónak a mező csendjét, de falujába zárt fiatalnak a terek forgatagát. Mindenkinek
mást és mást. Összemberi választ tehát, ne remélj!
Mert, ha valakinek nem jelent semmit a megpillantott oázis, amely felé haladhat, az
esetben megáll, vagy visszafordul. Kijelentvén: „Én nem vágyom oda, ahova ezen ösvény
vezet.”
Megismerte a végcélt és így elvesztette a lehetőségek erejét…
Ezért nincs egyetlen válasz, fogalom vagy látvány, mi leleplezné létednek értelmét, mert
az csak gátat emelne eléd világodban. A maga igazát minden ember másban, és másként
találja meg. Ki így, ki úgy keresi, de nem ugyanazt ismerik fel. És ez a lényeg!
A megoldás nem egy kimondott mondat, hanem végtelen számú ösvényeknek lehetősége,
amely utak összefutnak egy csomópontban. Eme találkozások egysége te magad vagy. Az
ember…
Találd meg önmagad a családban, a szeretetben, munkádban és birtokolni fogod a választ
kérdésedre…
/Albertt/
Az újságot összeállította és készítette:
Szászné Szanyi Ágnes Anett * Németh Emese Sarolta * Síposné Víg Krisztina * Sárosi Anikó * Urbánné Varga
Anita * Huszti Rózsa * Albert Tibor
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