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Pitypang hetek – avagy kezdődik az óvoda!  

 

Az ovikezdés nagyon nagy változás a szülő és a gyerkőc életében is, hiszen a gyermek a 

megszokott, biztonságot jelentő otthonból számára idegen felnőttek és gyerekek közé, 

ismeretlen környezetbe kerül. Íme néhány dolog, ami megkönnyíti a beilleszkedést! 

Szoktasd magad a beszoktatáshoz 
Talán az első, és legfontosabb dolog, hogy a szülők felkészüljenek lélekben az 
elszakadásra, arra, hogy mostantól kezdve nem a nap 24 órájában vannak együtt a 
gyerekkel, rá kell bízni őt másokra, és nem tudnak minden mozdulatáról. 
A gyerekek rögtön megérzik a szülő szorongását, hiába mondjuk nekik mosolyogva, hogy 
milyen szuper ez az ovi, a szemünkben látják, mit gondolunk. Amitől pedig még anya is 
fél, az csak félelmetes lehet. 
Ha van rá mód, bízzuk egy kicsit másra a gyereket, hogy szokjuk ezt a helyzetet, de ha 
végképp nem megy ráhangolódni az elválásra, bízzuk a beszoktatást apára, ő könnyebben 
megoldja ezt a feladatot. 
Durvának tűnik, de valóban az a jó megoldás, hogy a reggeli búcsú után, bármennyire sír 
a gyerek, és bármennyire megszakad is az ember szíve, határozottan távozunk az oviból. 
Nem jó többször visszamenni, vigasztalgatni, mert ezzel csak elodázzuk az elválást. 
Beszélgessenek az oviról, milyenek voltunk ovisnak, esetleg előkerülhetnek régi fotók is. 
A gyerekek nagyon rá tudnak csodálkozni, hogy anya és apa is volt gyerek. Persze csak a 
szép emlékek kerüljenek elő, a gyerekkori sérelmek, félelmek elsztorizálásának nincs 
most itt az ideje.  
Megkönnyíti az ovikezdést, ha a napirendet kicsit már az ovihoz igazítjuk. Nagyon fontos, 
hogy a gyerek kialudja magát. Ha a gyerek nem alszik eleget, akkor az értelmi életkorát 
jelentősen visszavetheti, ráadásul nagyon nyűgös is, ami még jobban megnehezíti a 
beszoktatást. 
Mindig irigyeltem azokat a szülőket, akiknek a gyerekei megállás nélkül mesélték, hogy 
mi mindent történt velük az oviban, mit ettek, mit láttak, ki bántotta őket, milyen jó dolog 
történt velük. 
Az én gyerekeim nem azok a mesélős fajták, én viszont nagyon kíváncsi voltam, mi történt 
velük. Ezért cselhez folyamodtam, és bábozni kezdtünk. A bábozás nagyon bevált, 
nemcsak az ovis sztorikra derült fény, de a sérelmeket, félelmeket is könnyebb volt így 
feldolgozni. 
Nagyon fontos, hogy ke rju nk, e s adjunk visszajelze st az o vo no knek, hogy mi hogy 
tapasztalunk, illetve o k hogy la tja k a gyermeku nk beilleszkede se t. A kicsi beszoktata sa val 
egyu tt a szu lo nek is meg kell tanulnia elfogadni ezt az u j helyzetet. Fontos, hogy bí zzunk 
magunkban, abban, hogy gyermeku nk megfelelo  o nbizalommal e s ke szse gekkel 
rendelkezik ahhoz, hogy jo l e rezhesse maga t a csala don kí vu l is.  
A jo  hí r az, hogy elo bb-uto bb minden gyerek beszokik az oviba. Nem e rdemes a szomsze d 
gyereket ne zni e s nem jo , ha elva ra sok vannak a feju nkben, hogy a beszoktata snak hogyan 
kellene to rte nnie. Elso ke nt koncentra ljunk magunkra. Ha mi jo l vagyunk e s el tudjuk 
valo ban engedni a gyermeku nket, bí zunk benne, hogy jo  helyen van, akkor o  is meg fogja 
le pni ezt az akada lyt. A legjobb felke szu le s az o voda ra az egyu tt to lto tt mino se gi ido  a 
gyermeku kkel.. Bí zzanak magukban e s bí zzanak o benne is! Sikeru lni fog! 

 

Mindenkinek vidám óvodás éveket kívánunk! 
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A népmese napja 
 
 
„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is örök. Amíg gyerekek vannak, 
addig mese is lesz, és a gyerekek sem változnak lényegesen, alapállásuk örök. Mert mi a 
gyerek viszonya a világhoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben segít 
többek között a mese is.” (Csukás István) 

„A mese örök, mindegy, hogy mi a technikai körítés. Mindegy, hogy a gyerek 
számítógépezik, mert a kíváncsiság, ami gyerekké teszi, az megmarad.” (Csukás István) 

„A mese olyan történet, amelyben mindenért meg kell dolgozni, semmi sem magától szép 
és jó, semmi sem magától működik rendben. A hős épp azért jár be egy utat, hogy széppé, 
jóvá, működővé tegye maga körül mindazt, ami rút, rossz vagy működésképtelen.” 
(Boldizsár Ildikó) 

„A mese a szimbólum, amely mögött az igazság rejtőzik.” (G. Hajnóczy Rózsa) 

A Magyar Népmese Napját a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére ünnepeljük meg 
2005 óta. Céljuk az volt, hogy a népmesék fennmaradjanak és a mesékben élő bölcsesség 
tovább hagyományozódhasson az új generációkra. A jeles ünnepnapnak Benedek Elek 
születésnapját, szeptember 30-át jelölték ki. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, 
a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek 
és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind 
más népek meséi felé. Kulturális és lelki örökségünk ápolása, továbbadása egészségünk 
záloga. Állandóan jelenvaló, az egyes generációk értelmezésében újra feléledő és 
újjászülető népmeséink fényes példái az átörökítésnek, a túlélésnek. Bennük rejtőznek 
kincseink és titkos erőink. A mindig sikeresen küzdő mesehősök példáját követte Benedek 
Elek, aki egyszerre volt újságíró, író, szerkesztő, kiadó, művelődés- és oktatáspolitikus, 
országgyűlési képviselő, mesegyűjtő, mesemondó. Egyik legjelentősebb magyar 
mesegyűjtőként korának igényeire és lehetőségeire válaszul írásban rögzítette 
örökségünk egy részét. Gyűjtő és alkotó munkája példaképül szolgál a felelősségteljes 
nevelés és szellemi örökségünk ápolása terén. A magyar mesevilág páratlan az egész 
világon. Európában nem ismerik a tündért, hetedhét országot, fanyüvőt, hétfejű sárkányt. 
Nem ismerik még nyelvtani szinten sem, mert egészen egyszerűen nincs szavuk rá. A 
magyar népmese gazdagsága, sokfélesége egészen egyedülálló. Kifejeződik benne az 
igazságba vetett hit, a játékosság, a csoda öröme, a kaland szeretete, mindaz, ami az 
elbeszélésben gyönyörködtetni tudja az ismeretlen világokat ismerni áhító hallgatót. A 
népmese lelkünk tápláléka, amely a súlyosabb ráébredéseknél a lelket csodákkal könnyíti, 
a nehézségeknél rejtett segítőket ad, és a mindennapok szigorára a határtalan 
szabadsággal felel, Szabadságunk van abban, hogy a mese szövetébe rejtőző 
örökségünkből és táplálékunkból mennyit és mit látunk meg. Ha felülünk a népmese táltos 
lovára, megmutatja, mit kell tennie a szerencséjét keresőnek, az elüldözöttnek és annak, 
aki valaminek híján van. A mesehősök figyelő szemmel és nyitott szívvel haladnak 
útjukon, akárcsak a rácsodálkozó és útját kereső gyermek. Ha így hallgatjuk a mesét, saját 
csodatevő segítőnket találjuk meg benne. A legapróbb mesehallgatók, a kamaszok, a 
szülők és nagyszülők számára mindennapi táplálék a mese, ugyanakkor pótolhatatlan és 
utánozhatatlan élményt adó utazás. 

„Mert akarhatunk mi bármit, ha nincsenek segítőink, akkor olyanok vagyunk, mint kicsi 
királyfi táltos paripa nélkül.” (Kovács Marianna - mesemondó)  
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egy o reg gazdaember. Annak az o reg gazdaembernek a 

kertje ben volt egy ko rtefa, s azon a ko rtefa n sze p nagy ko rte k termettek. A szomsze dja nak 

keskeny udvara volt, az ista llo  jo  ha tul volt, e ppen a ko rtefa ira nt.  

 

Annak a szomsze d embernek volt egy olyan nyolce vesforma huncut fia. 

Annak a gyereknek mindig valami komiszsa gon ja rt az esze. 

Legjobban szu rta a szeme t, hogy mennyi ko rte van az 

o regember ko rtefa ja n. Egyszer, amikor a tlesett a 

kerí te sen a gyerek, la tta, hogy az o regember ott 

fekszik a ko rtefa alatt hanyatt, a kalapja a 

szeme re van te ve, s a pa lca ja, amivel 

se ta lgatott, mellette. Csa bí totta a ko rte nagyon 

a gyereket, nem nyughatott. Gondolkozott, 

to prenkedett, hogyan juthasson o  oda, hogy 

azokbo l a ko rte kbo l egye k. Ve gu l is kitala lta. Elment, 

megkereste a kenderko telet, amelyikkel az apja ko to tte le 

a sze na t a szeke ren, s a csu rgerenda ra felko to tte a 

ko telet, u gy csina lt hinta t maga nak.  

 

A hinta olyan hosszu  volt, s az udvar olyan keskeny volt, hogy ha o  felu lt a hinta ra, e s 

hajtotta maga t, akkor a hinta e ppen odae rt a ko rtefa hoz. Aha nyszor odae rkezett, 

leszakí tott egy ko rte t, s amí g visszament, beletette a zsebe be. Megint hajtotta, mikor 

odae rt, leszakí tott egyet, visszament, betette a zsebe be. Ke t jo  nagy zsebe volt. Addig mind 

hajtotta a gyerek a hinta t, amí g megto lto tte a zsebe t ko rte kkel. Na de a ko te l va sott volt, s 

a gyerek is megnehezedett a sok ko rte to l. Mikor legko zelebb meghajtotta maga t, s e ppen 

odae rkezett a ko rtefa hoz, ha t elszakadt a ko te l, s - zsupsz! - a gyerek leesett. E ppen ra  az 

o regemberre. Az o regember felszo ko tt, s la tta, hogy a gyereknek tele a zsebe ko rte vel. 

Fogta a pa lca ja t, s jo l ra vert a gyerek feneke re. A gyerek í gy elszabadult az o regember 

keze bo l, kifutott az utca ra. Ha t az utca n e ppen va sa r volt. Mega llott a hí don, tapogatta a 

feneke t, s ezt gondolta: 

"Ha t megno vo k e n me g, s akkor visszaadom annak a kapzsi o regnek, amit kaptam." S ki 

tudja, me g miket gondolt. Ahogy ott tu no dik a gyerek, ha t e ppen arra ja rogatott egy ember 

le ggo mbo kkel. Sok le ggo mb volt o sszeko tve, u gy vitte o ket az ember, s a rulgatta. 

Ko zben odae rkezett a kocsma ele  az ember, ott volt egy karfa. Gondolta, megko ti a 

le ggo mbo ket a karfa hoz, s bemegy, hogy igye k egy deci pa linka t. A gyerek la tta, hogy az 

ember megko to tte a le ggo mbo ket, s azt is la tta, hogy bement a fogado ba. Hamar odafutott, 

s eloldta a le ggo mbo ket. Az ember, mikor a sza ja hoz tette a kocsma ban a decist, hogy 

megigya a pa linka t, ha t csak a fele t tudta meginni, mert akkor la tta, hogy egy gyerek 

eloldja a le ggo mbo ket.  
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Ú gy a keze ben a decissel futott ki, nem itta meg ege szen a pa linka t, mert tudta, hogy olyan 

ero sek a le ggo mbo k, hogy a gyereket, ha eloldja o ket, elrepí tik.  

 

 

 

Mire odae rkezett az ember, ha t a gyerek ma r a levego ben volt, mert eloldotta a 

le ggo mbo ket. Úta na kapott az ember, de nem e rte el a gyerek la ba t. Elvitte k a le ggo mbo k 

a huncutja t. A szege ny gyerek megijedve tartotta, tartotta egy darabig a le ggo mbo ket, de 

hamar elfa radt a keze, s eleresztette. Szerencse je re egy asszony a hí don egy nagy kosa r 

toja st a rult, s e ppen arra a kosa r toja sra esett a gyerek. Az o sszes toja s pocse kka  ment, de 

neki maga nak nem to rte nt semmi baja. Megfogta az asszony, jo l megdo ngo lte a gyereket, 

s addig nem eresztette el, amí g oda nem jo tt az apja s az anyja, s meg kellett, hogy fizesse k 

a toja sokat. Jo tt a le ggo mbo s ember, az is tartotta a tenyere t, meg kellett, hogy fizesse k a 

le ggo mbo ket is.  

Ha t a szu lei megszidta k a gyereket alaposan, de magukban o ru ltek, hogy se keze, se la ba 

nem to ro tt, semmi nagyobb baja nem to rte nt. Kifizette k az asszonynak a toja sokat s az 

embernek a le ggo mbo ket, az o regnek a ko rte ket, azta n e ldege ltek tova bb, s ma ig is e lnek, 

ha meg nem haltak. 
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Szüret - Szent Mihálytól (szept. 29.) Simon-Júdás napjáig (okt. 28.). 

A szüret az emberiség egyik legősibb és a gazdasági élet őszi ünnepe. 

Rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák. Hűvösebbre fordul az idő, többet 

esik az eső. 

Befejezik a termény aratását és előkészítik a talajt az őszi vetéshez, elkezdik a szőlő 

őrzését. A mezőgazdaságban ez a hónap a teljes betakarítás, majd a szüret, egyúttal pedig 

az őszi szántás-vetés időszaka, amikor nagyon sok függ az időjárástól. A csillagászati ősz 

csupán az őszi napéjegyenlőség napjával, szeptember 21-ével köszönt be. 

Népi megfigyelések: 

• ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok virágot hoznak még 

• ha másodszor is kivirágzik az akác, akkor hosszú, meleg őszre lehet számítani 

• ha korán lehullnak a falevelek, akkor a gólyák és a fecskék korán útra kelnek, megérkezik 

a hideg idő. 

A mi ovinkban idén szeptember 28. és október 9. között ismerkedhetnek a gyerekek a 

szőlővel, a szüreteléssel kapcsolatos teendőkkel, feldolgozásával. A gyermekek 

lecsipegetik a szőlőszemeket. Az előtérben várja őket Sándor bácsi, és közösen kipréselik 

a szőlő levét. Október 7-én megismerhetik a szőlőpréshasznos munkáját, kóstolhatnak 

frissen préselt szőlőlevet. Mindezt természetesen nagyon nagy élvezettel teszik. 
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Márton-nap Márton nap, november 

11. a néphagyomány szerint az éves 

gazdasági munkák lezárásának ideje, 

egyben a téli pihenés időszaka a 

természet számára. Ekkor vágták le 

abban az évben először a hízott 

libákat, és az újbort is ekkor 

kóstolták meg először. 

Szent Márton története: 

Valamikor réges-régen élt egyszer 

egy kisfiú, akit úgy hívtak, Márton. Márton édesapja katona volt. Amikor a kisfiú 

nagyobbacska lett, ő is szeretett volna katona lenni és jelentkezett a római hadseregbe. 

Sisakban, páncélban, lóháton ülve kardozott bátran a csatákban. Bátorsága mellett jószívű 

is volt, ezért katonatársai megszerették őt. Egy napon egy város felé lovagoltak és az út 

szélén egyszer csak megláttak egy koldust. Hideg volt, de a szegény kolduson alig volt 

valami ruha, reszketett, fázott, amikor megszólította Mártont: - Segíts rajtam, megvesz az 

Isten hidege! Márton tanakodni kezdett, mit is adhatna ennek a szegény embernek, mert 

saját ruháján kívül nem volt nála semmi más. Hirtelen levette köntösét, kardjával 

kettévágta és az egyik felét a didergő koldusra terítette. Később, amikor Márton lefeküdt 

aludni, különöset álmodott. Álmában Jézust látta, és a vállán az a fél köpönyeg volt, amit ő 

adott a koldusnak. Márton nemsokára otthagyta a hadsereget és pap lett belőle. Nagyon 

szerették mindenütt, mert jóságos volt és mindenkinek segíteni próbált. Az emberek 

hamarosan meg akarták választani püspöknek. Márton nem akart püspök lenni, aki díszes 

palotában lakik és szolgák veszik körül, ő ezután is egyszerű életet akart élni. Ezért elbújt 

az emberek elől, hogy ne találják meg. Képzeljétek, milyen jó búvóhelyet talált! A libák 

közé bújt el, az ólban. De a libák nem maradtak csendben, hangosan gágogtak, és 

gágogásukkal elárulták Márton búvóhelyét. Így az emberek megtalálták és mégiscsak 

püspök lett belőle, de ezután is ugyanolyan jóságos és szerény maradt, mint előtte. Nagyon 

sokat segített a szegényeknek és az emberek egész életében nagyon szerették őt. 

Ez a történet kitűnő lehetőség arra, hogy gyermekével beszélgessen milyen jó önzetlenül 

valakinek segíteni másoknak. Idézzenek fel olyann eseményeket, amikor a gyermeke 

ügyes volt és segített valamiben Önnek vagy másoknak. Fontos a pozitív példa, a sok 

dicséret. Óvodánkban is hagyománnyá vált Márton nap. Délelőtt 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 őket. 

Sok szeretettel várjuk Önöket a Márton napi felvonulásunkon, mely 17 órai kezdettel 

kerül megrendezésre. 
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Bakancslistás őszi kirándulóhelyek 

 

Kevés olyan szép, szemet gyön

jó, mert együtt lehetünk szeretteinkkel, barátainkkal, 

mert egészséges, mert sokat tanulhatunk belőle és életre szóló emlékekkel lehetünk 

gazdagabbak. Ősszel pedig kellemesebben esnek a hosszabb séták, túrák miközben a 

gyerekek is valóságos kincseket gyűjthetnek, amikből otthon kis kreativitással újabb 

kincseket alkothatunk. Ha tehetitek, kiránduljatok el az alábbi csodálatos helyekre! 

1. Tököli Parkerdő 

Bár itt van a „szomszédban”, sokan mégsem ismerik vagy még nem jártak a környék egyik 

legszebb erdejében. Ez egy igazi kirándulós hely jelölt útvonalakkal, tisztásokkal, 

padokkal. Nincsenek nagy emelkedők (mint a hegyekben), úgyhogy gyerekekkel abszolút 

ideális ott kirándulni, biciklizni, piknikezni stb. 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 

https://vagabundus.blog.hu/2012/05/29/tokoli_kirandulas 

2. Irány a Dunakanyar! 

Bátran induljunk neki a Pilisnek gyerekekkel is! A Dobogókő felé kialakított turista utakon 

élvezni fogják a Zsivány sziklákat és a Dera-szurdokot is! 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.turautak.com/cikkek/turautak/pilis-dobogoko-zsivany-sziklak--ordog-lyuk.html 
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3. Ásványgyűjtés a Bakonyban 

Amit senki nem hagyhat ki, az a rekultivált bauxitbányák látványa. A színek olyan 

tobzódását találja, ami igazán felejthetetlen élménnyé teszi a kirándulást. Ha a látvány 

kevés, gyűjthetünk igen jó állapotú kb. 20 millió éves tengeri csigákat, és ha jó a szemünk, 

találhatunk gipszkristályokat is. 

 

Forrás: https://www.turautak.com/cikkek/turautak/asvanygyujtes-a-bakonyban.html 

 

 

 

4. Az Egri vár másolata 

Végül „fűszerezzük” meg a kirándulást egy (majdnem) igazi, izgalmas várrommal! Bár a  

Pilisborosjenő határában fekvő, az Egri csillagok című film díszletének felépített vár nem 

igazi "várrom", mégis kellően felcsigázza a gyerekek érdeklődését. 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://kirandulastippek.hu/budapest-kornyeke/pilisborosjeno-egri-var-romjai-teve-szikla-

koves-berc 
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(mese)  

 
 
 

Egyszer egy szép nyári napon künn a mezőn találkozott egy mezeinyúl egy sündisznóval. 
A mezeinyúl bosszantani kezdte a sündisznót. Azt mondja neki: 

- Te sündisznó, ezekkel a horgas lábakkal hogy mersz te megindulni, hogy is tudsz te 
menni? 

A sündisznó nem hagyta magát, visszavágott szóval: 

- Én ezekkel a horgas lábaimmal jobban tudok futni, mint te azokkal az egyenesekkel! 

Azt mondja a nyúl: 

- Én azt nem hiszem. 

- Na, ha nem hiszed, akkor fogadjuk le. 

Hamar lefogadták. Csináltak egy nagy fogadást ketten. Mikor kész volt a fogadás, akkor 
azt kérdi a nyúl a sündisznótól: 

- Na, mikor futunk? 

Azt mondja a sündisznó: 

- Holnap reggel, mikor a nyolcórás vonat megy. 

Azt mondja a nyúl: 

- Miért nem most? 

- Azért, mert haza kell mennem, hogy egyek. Holnap reggel nyolc órakor ebbe a pontos 
helybe legyünk mind a ketten. 

Na, a sündisznó hazament. Otthon a felesége várta az étellel. Miután megvacsoráztak, hát 
elmesélte a feleségének, ami történt. 

- Ni te, én fogadtam a nyúllal, hogy én jobban tudok futni, mint ő. 

Azt mondja a felesége neki: 

- Ne szamárkodj, hát hogy tudnál te jobban futni, mint a nyúl? 

- Hagyd csak el te, majd kiokoskodjuk! 

Másnap reggel felkeltek, megreggeliztek, s kimentek a mezőre. De nem arra a föld végére 
mentek, ahol kellett, hogy találkozzanak a nyúllal, hanem a másik végére; ott a feleségét a 
sündisznó beállította az egyik barázdába.  Azt mondta neki: 
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- Amikor a nyúl a másik barázdán ideér, akkor te jó előre kiálts "Én már itt vagyok!" 

Akkor a sündisznó elment a földnek a másik végére, s találkozott a nyúllal. 

- Szervusz, nyúl koma! 

- Szervusz, sündisznó koma! 

- Eljöttél? 

- Eljöttem! 

- Na, hát futunk? 

- Futunk. 

- Na de hogy futunk, hogy jobb legyen? - kérdezte a mezeinyúl. 

Azt mondta a sündisznó: 

- Én futok az egyik barázdában s te a másikban, hogy ne akadályozza egyik a másikat a 
futásban. 

- Helyes, jól van. 

A nyúl megállott az egyik barázdában, a sündisznó a másikban. Akkor a sündisznó azt 
mondta a nyúlnak: 

- Én számolok egy-kettő-hármat, s mikor a hármat mondom, elrugaszkodom. 

S a sündisznó olvasott: 

- Egy, kettő, három. 

Akkor mind a ketten nekirugaszkodtak, de a sündisznó csak kettőt ugrott, s lebújt a 
barázdába (mutatja). De a másik sündisznó ott volt a másik végében a földnek, s mikor a 
nyúl odaérkezett, akkor rákiáltott: 

- Én már itt vagyok! 

Akkor azt mondja a nyúl: 

- Nem volt jól, még egyszer futunk! 

Akkor visszafordultak, s kezdtek visszafele futni, de az a sündisznó is csak kettőt ugrott, s 
lebújt. A nyúl tőle telhetőleg futott, úgy, hogy annál jobban még nem futott soha. Mikor a 
föld végéhez érkezett, a másik sündisznó azt kiáltja: 

- Én már itt vagyok! 

- Nincs jól, még egyszer futunk! 

Visszafele is megfutamodtak. A sündisznó lebújt, a nyúl pedig futott tőle telhetőleg. Mikor 
érkezett a másik végére a földnek, a másik sündisznó szintén kiáltja:  

- Én már itt vagyok! 

- Nincs jól - mondja a nyúl -, még egyszer futunk, negyedszer. 

Na de a nagy futásban megreszketősült a nyúl lába, és a föld közepénél elesett, nem bírt 
továbbmenni. A sündisznók pedig lekacagták a nyulat, övék volt a nyereség. Hazamentek 
nagy kacagva, s máig is élnek, ha meg nem haltak. 
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Hozzávalók: 

▪ 50 dkg finomliszt 

▪ 25 dkg vaj 

▪ 25 dkg cukor 

▪ 1 cs sütőpor 

▪ 1 cs vaníliás cukor 

▪ 4 db tojás 

▪ 2-3 ek tejföl 

 

A töltelékhez: 

▪ 1 kg alma 

▪ 10 dkg darált dió 

▪ 20 dkg cukor 

▪ 1 db citrom 

▪ 1 kk fahéj 

 

A tetejére: 

▪ 1 db tojás 

 

Elkészítés: 
A su to porral elkevert lisztet morzsold el a vajjal. Add hozza  a cukrot, vaní lia s cukrot, a 
toja sokat, e s annyi tejfo llel gyu rd o ssze, hogy jo l forma zhato  legyen. Csomagold fo lia ba e s 
tedd a hu to be pihenni. 
Eko zben az alma t tisztí tsd meg, reszeld le. Facsard ra  a citrom leve t, í zesí tsd cukorral, 
fahe jjal, reszelt citromhe jjal. 
A te szta t oszd ke tfele , lisztezett deszka n nyu jtsd 3-4 mm vastagra. Az egyik te sztalapot 
fektesd su to papí rral kibe lelt tepsibe, szo rd meg dara lt dio val. Egyenletesen simí tsd ra  az 
alma s to ltele ket, e s fedd be a ma sik lappal. 
Villa val szurka ld meg, kend le felvert toja ssal e s ma ris mehet a su to be. 180º-on 35-40 
percig su sd meg. Ne gyzetekre va gva, porcukorral hintve ta lald.  
 
 

Fotó: gasztroabc.hu 
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Hozzávalók:  

▪ 50 dkg liszt 

▪ 20 dkg zsír 

▪ 15 dkg porcukor 

▪ 1 db citrom 

▪ 1 cs sütőpor 

▪ 1 db tojás 

▪ 1 ek kakaó 

 

A töltelékhez: 

▪ 1 kg alma 

▪ 30 dkg darált dió 

▪ 20 dkg porcukor 

▪ 1 kis üveg baracklekvár 

▪ A mázhoz: 

▪ 3 tojássárgája 

▪ 20 dkg porcukor 

Elkészítés: 
A lisztet szita ld egy ta lba, add hozza  a porcukrot, a su to port, a zsí rt, reszeld bele a citrom 
sa rga he ja t, facsard hozza  a leve t. 
Ú ss bele egy ege sz toja st, gyu rd o ssze. 
Oszd ha rom cipo ba, s az egyikbe dolgozd bele a kakao port. 
Egy vila gos cipo t nyu jts ki akkora ra, mint a kis tepsi, s ma ris fektesd a kivajazott ede nybe. 
Kend meg baracklekva rral, szo rd ra  a cukorral elkevert dio  fele t.  
Helyezd ra  a kinyu jtott kakao s lapot, erre isme t lekva r e s a to bbi dio  keru l.  
Fedd be az utolso  lappal, villa val szurka ld meg itt-ott, s tedd elo melegí tett su to be. 180 
fokon 30-35 perc alatt su sd sze p ro zsaszí nu re. 
Hagyd hu lni, majd vond be ma zzal a teteje t. Ehhez a toja ssa rga ja kat fehe rede sig keverd a 
porcukorral, s ezt a sa rga kre met simí tsd el sze pen a su teme ny teteje n. Ha megdermedt, 
vizes ke ssel szeleteld fel csinos kis te glalapokra. 

 
 

Fotó: nagyonsuti.hu 
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Őszi kézműves ötletek
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Őszi népi jóslatok 

  

Csokorba gyűjtöttük a magyar időjárási népi bölcsességeket. 

 

Szeptember 5. Lőrinc nap: Ha süt a nap, az ősz további része is derűs lesz. 

Szeptember 8. Fecskehajtó Kisasszony: E napnak a teljes ellentéte várható a következő 
hetekben. 

Szeptember 14. Ha süt a nap, derűs lesz a tavasz. 

Szeptember 29. Szent Mihálykor keleti szél, igen kemény telet ígér. Ha Szent Mihály 
napján itt van még a fecske, karácsonyig legelhet a kecske. 

Október 21. Ha Orsolya napján szép az idő, akkor az karácsonyig meg is marad. 

Október 26. Dömötör napján a hideg szél a kemény tél előjele. 

 

November 1. Ha ezen a napon szép tiszta az idő, az hideg, havas telet hoz. 

November 11. Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. 

November 19. Erzsébet nap: Ha ezen a napon havazik, a karácsony is igen szép, hóval 
borított lesz. 

November 25. Ha Katalin kopog, karácsony tocsog. 
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 Mesekönyv ajánló  

 

Esti mesék sorozata  

Boldizsár Ildikó 

 

Mesét olvasni és hallgatni mindig jó – de elalvás előtt a legjobb. Gyermekeink életében 
nélkülözhetetlenek a mesekönyvek, mert az esti mesélések és simogatások percei 

felejthetetlenek. 
Boldizsár Ildikó író-mesekutató négy kontinens mesekincseiből válogatta össze, és 

rendszerezte a sorozat meséit. A köteteket minden korosztálynak ajánljuk!

 
1. Az Esti állatmesék-ben tucatnyi állat népesíti be az oldalakat, s megtudhatjuk, hogy válik 

hőssé az okos kakas, a furfangos nyúl és a bölcs teknős, miközben életre szóló leckét kap a 

mohó farkas és az elbizakodott jaguár. 

2. Az Esti mesék fiúknak kötetében hercegek és ágrólszakadt legények akarják elnyerni a 

királylány kezét. Ez persze nehéz feladat, le kell győzni érte pár sárkányt, néha az üveghegy 

tetejére kell vágtatni, madárháton lovagolni, és még a többi kérővel is meg kell küzdeni. 

3. Az Esti mesék lányoknak főhősei okos, bátor leányok, akik életét megkeserítik irigy 

nővérek, mostohák, a sors nehéz akadályokat gördít elébük. Ám hiába: sosem adják fel, és 

elnyerik méltó jutalmukat. 

4. Az Esti tündérmesék minden története izgalmas, de nem rémisztő. Főhőseik visszaviszik 

az égboltra a Napot és a Holdat, megmentenek egy száműzött királynőt, vagy éppen 

megszabadítják az átoktól a madárrá vált, cserfes nővéreket. 

5. Az Esti mesék a boldogságról hősei akkor is boldogok akarnak lenni, ha ehhez ezer 

akadályt kell legyőzniük. Az örökké elégedetlen kis kanász, a nehéz sorsú mostohalány, a 

gyógyulásért bármire kész beteg király, az asszonyok szigetén rekedt királyfi vagy éppen a 

hiszékeny legény története mind-mind felejthetetlen esti mesék. 

forrás: www.lira.hu 
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Útravaló 

  

Fogadd el 

Az orgonaillat azt a szobát járja át, amelynek kitárták az ablakait… 

Amikor beszélgetsz egy barátoddal, s ő így szól: 

- Olyan szép az éjszaka, mikor a csillagok ragyognak, s a levegő szinte látható, mint 

festményen a mozdulat. 

Akkor ő tartalmat és gyönyört talált a sötétségben. 

Te pedig talán épp így válaszolsz: 

- Mi szép van a fekete szurokban, mi rátelepszik a tájra? A csodák hajnalban születnek, 

mikor levetkezik köpenyüket a holtnak tűnő tárgyak. 

Gondolj csak bele a mondatokba, s viták helyett hallgass meg engem: 

- Mindketten ugyanarról beszéltek, mert ugyanazt érzitek szívetekben. A szépséget. 

A szépséget, amit mindenki másban talál meg… 

Kérlek, mondd meg nekem mi a fontos!  

Az, hogy mindenki egyet és egyként lásson, 

vagy az, hogy mindenki a maga 

módján szeresse és élje a 

világot…?    

Nincs szükség arra, hogy valakivel, aki 

ezt nem kérte, megszerettesd az éjszaka 

bársonycsodáját, vagy éppen a hajnal tűzpiros lelkét. Mert nem kell neki, s talán el is 

zárkózik előle. De ez nem az ő hibája, hanem a tiéd, mert megpróbáltad… 

Mondok erre egy egyszerű példát: 

Amikor a világ egyik fele már elcsendesedett és életre kelt az éjszaka, a denevér körbejárja 

a parkokat, tereket, s a néha csak remélt, máskor meg félt lelkeknek otthont adó 

templomtornyokat, sziklabástyákat. Az éj köpenyébe zárt lényeket, a hatalmas 

cserebogarat és az éjjeli lepkét egyaránt felismeri. Majd elkapja a cserebogarat.  

Vajon el kell őt ítélni csak azért, mert te úgy gondolod, hogy a pillangó szebb, s a szívnek 

is kedvesebb, mint a cserebogár? S szerinted szüksége van egyáltalán a pillangókra?  

Ne akarj hát orchideát hajtatni a tüskebokorból, kezes bárányt nevelni a farkasból, vagy 

enyhe szellőt csitítani a tornádóból! S ne akarj másfelé terelni egy folyót, mint amerre ő 

haladni tud… 

Mert nem attól leszel boldog, hogy más is a te vagyonod csodálja, hanem attól, hogy 

vagyonod van… 

/Albertt/ 

Az újságot összeállította és készítette:  
Hepka Judit * Szászné Szanyi Ágnes Anett * Németh Emese Sarolta * Síposné Víg Krisztina * Sárosi Anikó * Huszti 
Rózsa * Albert Tibor


