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Óvodánkban fontosnak tartjuk a gyermekek nemzeti identitásának erősítését. Egy 
óvodás életében egy történelmi esemény-forradalom a XXI. században nehezen érthető. 
Könnyebb élménnyé, megérthetővé tenni, ha eljátszhatják a hozzájuk közel álló 
történéseket. Mesélés közben az életkoruknak megfelelően felidézhetjük, beleszőhetjük 
az eseményeket és a híres személyeket (Petőfi, Kossuth). A témához kapcsolódva 
szókincsüket is bővíthetjük, mint például a forradalom: nagy változás történik; 
szabadságharc: a hatalmas király elfoglal egy másik országot/birodalmat. Minden 
országnak van zászlója, amely az ott élők összetartozását jelképezi –nemzeti identitás 
alakítást alakíthatjuk ki a gyermekben. Fejlődik a hazánkhoz fűződő pozitív érzelmi 
viszonyuk. 

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. 

Nemzeti ünnepünk megemlékezésén, melyet a Vadvirág Tagóvodában március 11-én, a 
Pitypangban március 12-én tartunk, mi is ünneplőbe öltözünk, a gyerekek is kokárdával 
díszített fehér blúzban/ingben és fekete szoknyában/nadrágban érkeznek. Kreatív 
technikákkal elkészítik az ünnephez tartozó jelképeket (kokárda, zászló), a zászlókat az 
előkertben szoktunk kihelyezni. 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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  „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.  

Általában a sok kis kékbe öltözött gyermek 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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A nagyhét, régi magyar nevén „sanyarúhét” vagy „vizeshét”, a 

húsvétra való felkészülés legintenzívebb időszaka. A húsvét 

nem a csokitojástól vagy a sonkától válik különlegessé, hanem 

az azt megelőző közös családi készülődéstől. A kereszténység 

legnagyobb ünnepére – a húsvétra – készülve a régi 

népszokásokat és hagyományokat is felelevenítjük.: 

 

 

Nagycsütörtök 

Nagycsütörtökön, vagy más néven csonkacsütörtökön Krisztus utolsó vacsorájára, 

elfogatására és szenvedéseire emlékezünk. Ezt a napot zöldcsütörtöknek is nevezik, mert 

a hagyomány szerint főleg friss zöld levelekből (csalán, spenót, sóska, saláta) készült 

ételeket fogyasztottak őseink. 

Ezen a napon a templomokban elhallgatnak a harangok „a harangok Rómába mennek” és 

csak nagyszombaton szólalnak meg újra. Régen a harangok elnémulása után senki nem 

fütyült, dalolt vagy muzsikált, mert a tradíció alapján ezzel csak Jézus szenvedését növelte 

volna. 

Egy másik néphagyomány szerint (amely abból ered, hogy az apostolok nem virrasztottak 

együtt Jézussal) nagycsütörtökön nem volt szabad sokat aludni, mert akkor egész évben 

lusták leszünk. 

  

Nagypéntek 

Jézus kereszthalálának napja, a legszigorúbb böjt és a gyász ideje. Ezt a napot a népi 

babona szerencsétlennek tartotta, tilos volt baromfit vágni (nehogy más háziállatok 

elhulljanak), az asszonyoknak tilos volt mosni (nehogy a ruha viselőjébe villám csapjon) 

és kenyeret sütni (nehogy kővé váljanak), a férfiaknak pedig tilos volt a földművelés. 

Nagypénteken egyedül csak húsvéti tojást volt szabad festeni.  

A tojásból jósoltak is, nagypéntek éjjelén feltörték, aztán egy pohár vízbe csurgatták, és a 

vízben úszó tojás alakja megmutatta, milyen lesz a jövő évi termés. A lányok tojáshéjat 

tettek a küszöbre, hogy megtudják, mi lesz a férjük foglalkozása (ami megegyező lesz az 

első férfi foglalkozásával, aki a tojáshéjra lépve bejön a házba).  
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Nagyszombat 

Húsvét ünnepének előnapja. A csend és a reményteli várakozás ideje, a negyvennapos böjt 

vége. 

A nagyszombati szertartás keretében jönnek vissza a harangok Rómából. Az első 

harangszóra szokás volt kiszaladni a kertbe és megrázni a gyümölcsfákat, hogy a régi 

rossz termés lehulljon, és ne legyen férges az új. Az első harangszóhoz kapcsolódik a 

„féregűzés” hagyománya is, a gazdasszony a harangszó alatt a ház falát 

söpörte, miközben így szólt: „Kígyók, békák távozzatok!” 

Kedves nagyszombati szokás volt, hogy a reggeli mosdóvízbe piros 

tojást tettek, melynek egészségmegőrző szerepet tulajdonítottak. 

 

Húsvétvasárnap 

A feltámadás napja. Hagyományosan a családok közös reggeliken 

vettek részt, ahol kalácsot, tojást, sonkát, bárányt és bort tettek az ünnepi asztalra. Ezen a 

napon tilos volt seperni, nehogy elseperjék a házhoz érkező locsolókat. 

 

 Húsvéthétfő 

A locsolkodás napja, nem véletlenül hívták nagyszüleink 

vízbevető hétfőnek. A népszokás szerint ilyenkor a 

legények sorra járták a házakat és versikék kíséretében 

dézsából vagy vödörből hideg vízzel (manapság 

kölnivízzel vagy szódával) megöntözték a legszebb 

ruhájukba öltözött leányokat, akik a locsolásért cserébe 

piros tojást adtak. 

Kedves régi locsolóverseket ma is használhatunk a 
locsolkodás során, ilyen például az alábbi: 

„Szépen kérem az anyját 
Adja elő a lányát, 

Hadd locsolom a haját! 
Hadd nőjön nagyra, 
Mint a csikó farka: 

Még annál is nagyobbra, 
Mint a Duna hossza! 
Szabad-e locsolni?” 

 
Hagyományosan a húsvétkedd a visszalocsolás napja volt, amikor a leányok minden, 
útjukba akadt legényre hideg vizet zúdítottak. 
2021-ben a húsvét pontos ideje április 1-2-3-4-5. 

 Előtte azonban - ha lehetőség lesz rá - a hagyományos húsvéti alkotó délután alkalmával 

mi is megismerkedhetünk néhány egyszerűen elkészíthető aprósággal. Ennek időpontja a 

Pitypang Oviban március 25., a Vadvirág Tagoviban március 24. Reméljük, találkozunk! 
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  Ma mindenhol lehet verset hallgatni: iskolákban, utcákon, színházakban, 

hírportálokon, közösségi oldalakon, a rádióban és a televízióban is. Aki szereti a verseket, 

annak ünnep a mai nap, a többiek pedig talán megkedvelik. 1964 óta ünnep ez a nap, 

József Attila születésnapja, április 11. 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. 

 

Elképzelhető, hogy manapság 

már nem annyira divatos verseket 

hallgatni vagy olvasni, de vannak 

olyan költemények, amik 

hallatán az ember libabőrös lesz. 

Valahol itt van elrejtve a lényeg. 

Amikor valaminek több év 

– sőt, több száz év – után is ilyen 

hatása van, az megérdemli az 

ünnepnapot. 

 A verseken keresztül pontos 

rajzot kapunk minden 

korszakról, a társadalmi, kulturális és gazdasági állapotokról. 

Mindezek mellett a versek olyan élményt nyújtanak, ami meghatározó lehet egész 

életünkön keresztül. A legtöbb embernek van kedvenc verse, ami kézenfogva 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! 
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Pirosmalac 
(magyar népmese)  

 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohase volt 

gyermeke. 

Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha a jóisten egy kutyakölyköt 

adna neki, azt is felnevelné, csak legyen, akiben öröme teljék. 

Telt-múlt az idő, egyszer csak született neki egy gyermeke, de az nem gyerek volt, hanem egy 

kismalac. Akkor jutott csak eszébe az asszonynak, hogy ő egyszer elszólta magát. De hát mit 

csináljon, ha már megvan, csak fel kell nevelje! 

Már iskolába jártak a hatéves gyermekek. A kismalac is odafejlődött, hogy már egy korba került 

velük. Összeültek az asszonyok, ahogy szoktak, beszélgetni. Pirosmalac mindig ott ült az anyja 

mellett, mindig ott kuncogott. 

- Hallja-e, komámasszony, ez a kismalac azért visít, mert 

menne az iskolába a többi gyerek után.  

- Hát ne űzzenek már énbelőlem csúfságot! - mondta a 

Pirosmalac anyja. Nagyon szégyellte, hogy neki csak egy ilyen 

gyereke van. 

No de a többi asszony addig beszélt neki, amíg csak elküldte 

Pirosmalacot az iskolába. Ott meg visított a tanító úrra. A 

tanító, hogy elhallgattassa, odalökött neki egy könyvet. 

Mindjárt elhallgatott Pirosmalac. A kis orra járt betűről betűre. 

Tanult olvasni. 

Egyszer a gyerekek elindultak, hogy mennek földiepret szedni. 

A kismalac is menni akart, de az anyja nem akarta engedni. 

Hanem a szomszédasszonyok addig beszéltek, hogy csak elengedte. A többi gyermek kosarat 

vitt, a kismalacnak is kellett. A kis orrára tették, s azzal elindultak. 

A szomszédban volt egy kisfiú, éppen annyi idős, mint Pirosmalac. Az anyja a lelkére kötötte, 

hogy nagyon vigyázzon a kismalacra. A fiú meg is fogadta a szavát. 

Május hónap volt, mikor ért a földieper. Kimentek mind együtt az erdőre. A kismalac elmaradt 

a többitől, levetette a malacbőrt. Hát mikor levetette, hetedhét országon olyan szép teremtés 

nem volt sem Dunán innen, sem Tiszán túl. Hamar teleszedte a kosarát, akkor aztán újra felvette 

a malacbőrt, s ment a többi után. A szomszéd fiú ezt mind látta, de egy szót sem szólt. 

- Hát, Pirosmalac csúffá tett bennünket! - mondták a gyerekek, mert sokkal több epret szedett, 

mint ők. 

 

Mentek hazafelé. A szülők már sokallották, 

hogy a gyermekek oda vannak, kiállottak az 

útra. 

- Nézzétek csak, Pirosmalac is hoz 

földiepret! Ki szedte tele a kosarát? 

- Pirosmalac! - mondta a fiú, de egy árva 

szót sem szólt arról, hogy ő mit látott. 
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Mikor kikerültek az iskolából, eljártak a fiúk a lányokhoz estézni. A fiú elment estézni 

Pirosmalacékhoz. Az apja meg az anyja csak nézték s sopánkodtak, hogy vajon mit akarhat ez 

a szegény fiú ettől az oktalan állattól. De a fiú nem tágított, csakis oda járt. 

Egyszer eljött az ideje, hogy a legény megházasodjon. 

- Kit veszel el, fiam? 

- A szomszédban való Pirosmalacot. 

- Ne hozz szégyent a fejünkre, fiam! Ládd, tisztességben megvénültünk, most akarsz hírbe tenni 

bennünket? 

De a fiú kötötte magát, hogy ő csakis Pirosmalacot veszi el. Összeszedte a komáit, elmentek 

kérőbe. Azt mondja az apja, mikor odaértek: 

- Az én fiam soha meg nem házasodik, ha Pirosmalacot hozzá nem adják. 

Pirosmalacot is megkérdezték, az meg mozgatta a fejét, hogy igen. 

Jegyben jártak aztán addig-ameddig. A lakodalomban ott volt az egész falu, de még a szomszéd 

falu is; ha eddig nem láttak csodát, hát lássanak most. Pirosmalac ott ült a legény mellett a 

menyegzőn. Akinek kedve volt, az mulatott, akinek nem, csak nézte. 

A vacsoránál a vőlegény elfoglalta a főhelyet, hozzáfogtak vacsorázni. Mikor megvacsoráltak, 

a fiatalok felmentek a padlásra, mert akkoriban az volt a szokás. A vőlegény az anyjának 

elmondott mindent. Azt is megmondta, hogy mikor ő lelöki a malacbőrt, az anyja égesse el. 

Csináltatott titokban menyasszonyi ruhát is, olyat, hogy gyönyörűség volt nézni. 

Bandaszónál mentek fel, avval jöttek le. Volt bánat, amilyen volt, de lett olyan öröm, hogy ki 

se lehet mondani. Mindenkinek tetszett, mindenki csodálkozott, mert még senki se látott olyan 

szép menyasszonyt, mint amilyen Pirosmalacból lett! 

Volt a faluban egy öreg legény, Szakács János. Azt mondja az anyjának: 

- Anyám, én megházasodok. 

- Kit vennél el, fiam? 

 

- A szomszédban van egy koca, azt. 

Hát az idős legény öt-hat embert 

megkért, hogy menjenek el vele 

megkérni a szomszéd kocáját. Eleget 

erősködött a szomszéd: 

- Oktalan állat az, nem Pirosmalac. 

Szaporára tartjuk mi azt, nem férjhez 

adni. 

De a kérők csak mondták a magukét. 

Mennek az ólba, a koca ugrott az ajtóra. 

A hordókötelet előkerítették. A négy 

lábát összekötötték, de kegyetlenül 

visított. Amikor a legény meg akarta 

csókolni, hát, uramfia, majd leharapta az 

orrát! 

No, lett is nevetés a faluban. Mindenki tudta, hogy Pirosmalac nincs több. Eddig volt, mese 

volt. 
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Anyák napi műsor lesz az óvodában, 
sorba állunk szépen ünneplő ruhában. 

Szavalunk sok verset, most jönnek a dalok, 
felkészültünk mi is, akárcsak a nagyok! 

Édesanyát látom, ott ül a sor szélén, 
mosolyogva tapsol műsorunknak végén. 

Kicsordul a könnye, elszorul a torka, 
tudom, mire gondol, pedig nem is mondja. 
Arra gondol, érzem, milyen ügyes voltam, 

életébe mennyi boldogságot hoztam! 
Nem szólok egy szót sem, átölelem inkább, 
így kívánok némán boldog anyák napját! 

 
 
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. 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:   

Április 22. Margaréta csoport 
Április 26. Levendula csoport 
Április 27. Tulipán csoport 

Április 28. Napraforgó csoport 
Április 29. Bóbita csoport 

Április 30. Nefelejcs csoport 
Május 3.   Pipacs csoport 

A Bóbita csoportosok április 19-én tartják hagyományos Apás Napjukat!  
 
 

Vadvirág ovi:  
Apás alkotó délutánt április 22-én, az Anyák Napját pedig április 29-én tartják mindegyik 
csoportban. 
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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 1944-ben 

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 28-án tartjuk gyermeknapi programjainkat, melyről a faliújságról 

informálódhatnak.                                                    
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Bizony az óvodások is felnőnek egyszer, és akármennyire is jól érezték magukat a dalos 

játékos, mesés, mosolygós óvodai életben, eljön a pillanat, amikor szülők és gyermekek is 

rádöbbennek: már 6 évesek lettek, és ősztől az iskola következik. A ballagási szokások szerint 

ilyenkor minden intézményben, így az óvodában is elbúcsúznak társaiktól, az intézménytől, az 

óvónőktől és az óvoda dolgozóitól. A gyermekek ősztől az iskola padjaiban már komolyabban 

foglalkoznak majd az ismeretek elsajátításával. Komolyabb dolgokkal, de remélhetőleg 
vidámságukat, játékosságukat nem feledve. 

 

És hát, ki-ki a maga módján igyekszik emléket őrizni ezekről az évekről és az ünnepélyes 
elköszönésről (Ballagás), mely zártkörű, pontos dátuma:  

2021. június 2. Pitypang ovi  

2021. június 10. Vadvirág tagovi 

 

A nagycsoportos Évzáró műsorokra - amennyiben lehetséges lesz - várjuk a hozzátartozókat a 

következő időpontokban:     május 31. Nefelejcs csoport 

                                              június 1. Margaréta csoport 

                                              június 2. Bóbita csoport 

                                              június 3. Levendula csoport 

 

 

 

 

A Vadvirág tagóvoda évzáró műsora pedig június 10-én lesz, mindegyik csoportnak. 

Szeretettel várjuk a hozzátartozókat! 
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Az, hogy egy évben mikor van pünkösd, mindig változó. Minden évben húsvéttól 

számítjuk az időpontját. A húsvét utáni 7. vasárnap lesz pünkösdvasárnap, az utána 

következő hétfő pedig a pünkösdhétfő. Idén május 23-24. 

Előtte azonban megrendeznénk hagyományos Pünkösdi Családi Délutánunkat, melynek 

időpontja május 21. Szeretettel várunk mindenkit, - amennyiben ez lehetséges lesz! 

A pünkösdi ünnepkör 

Áldozócsütörtök 

A húsvétot követő negyvenedik nap áldozócsütörtök, Krisztus mennybemenetelének 

napja. Neve onnan ered, hogy az évi egyszeri áldozás határidejéül az egyház ezt a napot 

szabta. Sok helyen ez a gyerekek elsőáldozásának napja is. 

Pünkösdi népszokások 
Magyarországon csakúgy, mint Európa számos országában a Pünkösd ünneplésében 

keverednek a keresztény illetve az ősi pogány, ókori (római) elemek. A népszokásokban 

elsősorban a termékenység, a nász ünnepe, és ezek szimbolikus megjelenítése dominál. A 

Római birodalomban május hónap folyamán tartották az ún. Florália ünnepeket. Flóra 

istennő a római mitológiában a növények, virágok istennője. Pünkösd ünneplésében ma 

is fontos szerepet játszanak a virágok, elsősorban természetesen a pünkösdi rózsa, a 

rózsa, a jázmin és a bodza. 

Pünkösdikirály-választás 

A pünkösdi királyt a legények közül választják ügyességi versenyeken. Európa nagy 

részén a középkor óta élő szokás, gyakoriak a lovas versenyek, különféle ügyességi 

próbák, küzdelmek. Magyarországon a XVI. századtól kezdve vannak írásos nyomai a 

hagyománynak. Legérdekesebb leírása Jókai Egy magyar nábob című regényében 

olvasható. A pünkösdi király megválasztása után egy évig "uralkodott", azaz ő parancsolt 

a többi legénynek, az ivóban ingyen ihatott, minden lakodalomra, mulatságra meghívták. 

Pünkösdölés 
"Elhozta az Isten piros pünkösd napját, 

Mink is meghoztuk a királykisasszonykát, 
Nem anyától lettem, rózsafán termettem, 

Piros pünkösd napján hajnalban születtem." 
 

Adománygyűjtő népszokás 
Szokás volt pünkösdi királynét is választani a falubéli kislányok közül. A "királynő" feje 

fölé kendőből sátrat formálnak a többiek, így járják sorba a falu házait, ahol rózsát, virágot 

hintenek az udvarra. Köszöntőt mondanak, mely tulajdonképpen a 

termékenységvarázslások sorába tartozik. Énekelnek, táncolnak, adományként pedig 

almát, diót, tojást, esetleg néhány fillért kaptak. Az ismert dal alapján néhol 

"mavagyonjárásnak" is nevezik a pünkösdölést. ("Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd 

napja") 
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Gyakran a pünkösdöléskor a lakodalmas menetek mintájára 

menyasszony és vőlegény vonul a kíséretével házról-házra. 

Előfordult, hogy a vőlegény szerepét is lányok játszották el, 

természetesen megfelelő ruhadarabokba öltözve. A 

menyasszony vagy pünkösdi királyné díszes ruháival, fejékével 

is kitűnt a menetből. Az egyik kislány kosarat vitt magával, abba 

gyűjtötték az adományokat. 

Mátkálás 

Komatál küldés. Általában egynemű, ritkábban különnemű fiatalok barátságának 

megpecsételése. A mátkatálat személyesen illett vinni a megajándékozottnak, aki ha 

elfogadta a barátságot ugyanezt a tálat kaláccsal, süteménnyel, gyümölccsel megrakva, 

hímzett kendővel letakarva küldte vissza. 

Zöldág-járás, zöldág-hordás 
A májusi pünkösdi időszak jelentős szertartása a zöld ágak házba vitele. Az ablakokra, az 

ajtók fölé, a szobák falára, a kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az 

ősi termékenységvarázslások emléke ez a szokás, de egyben védelem is a rontás, a 

boszorkányok ellen. A földbe tűzött zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a 

jégveréstől, a kártevőktől. 

Hiedelmek 

Aki pünkösd hajnalban születik, szerencsés lesz. A hajnalban merített kútvízben való 

mosdás egész évre elűzi a betegséget, keléseket. A teheneket nyírfaággal veregették, hogy 

jól tejeljenek. Van ahol kenyérhéjat égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó 

termés, gazdag aratás legyen. 

Étkezési szokások 
Pünkösdkor a parasztcsaládoknál is ünnepi ételek kerültek az asztalra. Egyébként húst 

ritkábban ettek, de a juhtartó vidékeken nem csak húsvétkor, hanem pünkösd napján is 

fogyasztottak bárányt, birkapörköltet. Máshol inkább marhahús, baromfi került az 

asztalra. A tojásrántottának mágikus hatást tulajdonítottak (a tojás 

termékenységszimbólum), és szintén kötelező volt valamilyen édes kalács készítése 

(fonott kalács, túrós lepény, mákos kalács). Sárközben azonban nem édes tésztát, hanem 

sós kalácsot sütöttek, melyet tejföllel, borssal kentek meg. A bodza leveléből és virágából 

főzött szörpnek, teának minden betegséget gyógyító hatást tulajdonítottak. 

A csíksomlyói búcsú 
A csíksomlyói búcsút hagyományosan pünkösdkor tartják, a székelyek nagy ünnepe. 

Messzi földről érkeznek a zarándokok a kegytemplomhoz, Máriát dicsőíteni. Története 

1567-re nyúlik vissza, amikor is a székelyek legyőzték János Zsigmond seregeit a Hargita 

Tolvaj-hágójánál. Ennek a győzelemnek az emlékére kezdtek el a hívek a kegyhelyre járni, 

hogy pünkösd napján együtt várják a szentlélek eljövetelét. Manapság 5-600 ezer hívő is 

eljön a világ minden tájáról. A csángók, a székelyek, a magyarok együtt imádkoznak a Szűz 

Anyához, sokan nyírfaágat tartanak a kezükben, amit Mária szimbólumnak tartanak. A 

körmeneten gyakran felcsendül a Boldogasszony anyánk és a Székely himnusz. 
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Szentháromság vasárnapja 
A pünkösd utáni vasárnap a Szentháromság ünnepe. kultusza a barokk korból ered, a 

pestisjárványok idején szerte Európában emeltek ún. pestis oszlopokat, melyeket a 

Szentháromság szimbolikus képi megjelenítésével díszítették. bizonyos vélekedések 

szerint a parasztházak napsugarashomlokzatain is a Szentháromság ábrázolása köszön 

vissza. 

 

Úrnapja 

Az Oltáriszentség ünnepe, a pünkösd utáni második hét csütörtökje. A templomkertben 

ún. úrnapi sátrakat készítenek, melyeket zöld ágakkal, lombbal, virágokkal, megszentelt 

növényekkel díszítenek, melyeknek rontást űző, gyógyító hatást tulajdonítottak. 

Máma van, máma van 
Piros pünkösd napja. 

Holnap lesz, holnap lesz 
A második napja. 

András, bokrétás jól megfogd 
Lovadnak a zabláját, 

Hogy ne tapossa, hogy ne tapossa 
A pünkösdi rózsát. 

 
Erre mentek a kisasszonyok 

Szép gombos ruhába 
Beleléptek véletlenül 
Pünkösdi rózsába. 

András, bokrétás jól megfogd 
Lovadnak a zabláját 
Hogy el ne tapossa 
A pünkösdi rózsát. 
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HASZNOS TIPPEK SZÜLŐKNEK 

  

A nagyszülők szerepe a gyermeknevelésben 

A szülővé válás gyakran a saját szüleinkkel való kapcsolatunkat 
is átformálja. Jó esetben ez azt jelenti, hogy jobban megértjük 
egymást, és türelmesebbek leszünk egymással, hiszen most 
már mi is szülők vagyunk. Rosszabb esetben csak annyit 
érzékelünk, hogy új problémákat kell megoldanunk, és egyik 
napról a másikra egy sor új elvárásnak kell megfelelnünk. 
Akárhogy is, annyi biztos, hogy mostantól bizonyos dolgokban 
másképp kell viszonyulnunk a szüléinkhez – ami nem könnyű, 

amikor a gyereknevelés minden figyelmünket leköti. 

A gyerekek érkezésével a családban legalább három nemzedéknek kell megtanulnia 
együtt élni, mi pedig nem tudjuk, hogyan is kezeljük ezt a meglepetésekkel, váratlan 
fordulatokkal teli hármas kapcsolatrendszert. Mivel ezt a háromszöget mi tartjuk össze, a 
mi dolgunk elérni, hogy a kapcsolatok lehetőleg zökkenőmentesek legyenek. 

Tudom, vannak könnyebben és nehezebben kezelhető szülők, és ha nincs szerencsénk, 
sok-sok küzdelem vár ránk. Viszont ha betartjuk ezeket a szabályokat, mindannyian 
sokkal boldogabbak leszünk, beleértve a saját gyerekeinket is. Bizony, minél jobban 
kijövünk a szüleinkkel, a gyerekeink annál kiegyensúlyozottabbak és boldogabbak 
lesznek – ennek érdekében pedig még a legnehezebben kezelhető szülőkkel is érdemes 
megpróbálni zöldágra vergődni. 

 
Ne bálványozzuk őket 
Senkinek nem jó, ha feleslegesen gúzsba kötjük magunkat azzal, hogy a szüleink 
módszereit próbáljuk lemásolni. Azt is számításba kell vennünk, hogy a különböző 
gyerekek eltérő kapcsolatokat alakítanak ki egymással, arról nem is beszélve, hogy több 
vagy kevesebb testvérük is lehet, mint nekünk volt.  

Gyerekeink barátai, iskolatársai másképp viselkednek, mint azok, akikkel mi nőtünk fel. A 
régi szabályok ma már túl szigorúaknak és korlátozóknak tűnnek, miközben a szülők 
olyan dolgok – például az internethasználat – miatt aggódnak, amelyek még nem is 
léteztek, amikor ők voltak fiatalok. 

Gyereknevelési módszerünknek illeszkednie kell az egyéniségünkhöz – a miénkhez, és 
nem a szüleinkéhez. Mivel nem vagyunk a szüleink klónjai, ami az ő esetükben működött, 
nem biztos, hogy nálunk is beválik. Ha tizennyolc évesen lesz gyerekünk, és ugyanakkor 
születik egy kistestvérünk is, lehet, hogy együtt nőnek majd fel, de semmiképpen sem 
egyformán. 

A nagymamák és nagypapák segítségnyújtása a gyermeknevelésben csökkenti a fiatal 
párok terheit, javítja az idősek közérzetét, és jótékonyan hat a gyerekek fejlődésére. Ezt a 
régi igazságot egyre többen vallják magukénak, amint az a Kopp Mária Intézet a 
Népesedésért és a Családokért (KINCS) kutatásából kiderült.  
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Évezredeken keresztül idősek és fiatalok egyaránt kivették a részüket a gyermekek 
neveléséből és gondozásából. Az emberi közösségek úgy tudtak fennmaradni, hogy a 
különböző generációk tagjai számíthattak egymásra, és mindenki segített a másiknak. 

 

Mindenki nyerhet 

Ha a nagyszülők elérhető közelségben vannak, a fiatal szülők hatékonyabban tudják 
szervezni a hétköznapjaikat, és nem kell lemondaniuk arról sem, hogy kettesben töltsenek 
egy-egy szabad estét, olykor hétvégét, ami a legerősebb házasságnak is a javára válhat. 
A nagyszülők akkor is a fiatalok segítségére lehetnek, ha a gyerekek betegek, vagy 
bármilyen váratlan szituáció adódik. A stresszhelyzetek csökkenése pedig jótékonyan hat 
az egészségre, megelőzi a házassági kríziseket, javítja az életminőséget. 

Az idősebb nemzedékre szintén jó hatással van a generációk közötti szorosabb kapcsolat. 
A gyerekekkel, unokákkal töltött idő a demencia kialakulásának kockázatát is 
csökkentheti azzal, hogy a nagyszülők a gyerekek segítségével újra és újra felfedezhetik a 
világot. Az unokákról való gondoskodás az idősek fizikai állapotát szintén javítja, hiszen 
egy gyermek lendületben tartja a nagyszülőket is. Az idősek kevésbé érzik magukat 
magányosnak, miután munkahelyi és baráti kapcsolataik ritkulnak, hiszen a családi 
körben töltött hétköznapok és ünnepek így új értelmet nyernek. 

Leginkább azonban a gyerekeknek kedvez az, ha a szülők és nagyszülők kiegyensúlyozott, 
eleven kapcsolatot ápolnak. Olyan meséket, dalokat hallhatnak, amelyeket csak a 
nagymamák és a nagypapák ismernek, a gyakori mesehallgatás, közös éneklés bővíti 
szókincsüket, előkészíti a majdani írás- és olvasástanulást. A nagyszülőkkel töltött idő 
megerősítheti önbizalmukat, jótékonyan hat kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő 
képességükre. Mindez összességében felvértezi őket a felnőtt életre is.  
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A nagyszülőknél lenni mindig teljesen más, mint otthon. Ezzel pedig jönnek az örök 
kérdések: mi a helyzet a szabályokkal? Kell-e, hogy a mamák és a papák neveljenek, vagy 
az ő szerepük a kényeztetésről szól? Elhalmozhatják-e ajándékokkal az unokát? A helyzet 
persze mindenkinél más és más, de azt gondolom, elsősorban a szülők-nagyszülők közötti 
megbeszélés határozza meg a játékszabályokat. Ami viszont biztos: a nagyszülők a legjobb 
bébiszitterek, mert mindig örömmel állnak rendelkezésre, még ha az utolsó pillanatban is 
szólunk. 

 

És akkor a szuperképességükről még nem is beszéltünk: legyen szó bármilyen hisztiről, 
valahogy a nagymamák és nagypapák egy varázsütéssel tudják orvosolni a helyzetet! 

 

Egy szó, mint száz: a nagyszülők kincset érnek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: https://mamasandpapas.hu/blog/nagyszulok-szerepe/ 
https://vitalitasportal.com/gyermekneveles/a-nagyszulo-szerepe-a-gyermeknevelesben/ 
https://demokrata.hu/eletmod/nagyszulok-a-csaladban-174342/ 
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Meseíró pályázat 

 Kedves Gyerekek, Anyukák és Apukák! 

Az idei évben is megrendeztük a Pitypang Óvoda meseíró pályázatát, amelyre rekord 
mennyiségű, 24 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÁRNYALJUNK EGYÜTT A MESE SZÁRNYÁN 
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Kiss Panna Luca meséje (Margaréta csoport) 
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Ceruzán-egyensúlyozó 

Cél Képességterület 

Türelem, az óvatos mozdulatok 
gyakorlása kitartással.  

Mert nem lehetetlen a feladat, csak 
nehéz... 

finommotorika/ kézügyesség 

mozdulatszabályozás-koncentrálás 

kitartás, önbizalom 

Leírás 
Ehhez a játékhoz valóban finoman koordinált mozdulatokra, s egyensúlyérzékre van 
szükség. Itt mindig bemutatom, hogy nekem sem egyszerű, én is hibázok, de meg tudom 
tanulni a helyes mozdulatot akár a ceruzafogás, vagy a testtartás megváltoztatásával.  
Amennyiben a gyermek sikerrel megtartja a ceruzát a golyóval, akkor kérhetjük, hogy 
doboljon a másik kezével. A dobolásokat számolva lehet "rekordokat dönteni". 
Ha "túl ügyes" a gyermek, akkor nehezítsük meg a dolgát például azzal, hogy föl-le kell 
emelgetni a ceruzát dobolás közben. 
Példák: 

- Rakj egy golyót a ceruzára, úgy, hogy rajta maradjon! 

- Erre a ceruzára kettő zöld, s egy piros golyó kerüljön, majd bal kézzel emeld fel! 

- Na ma mennyit tudsz dobolni egyhuzamban? 

 

 

 

 

Súlyozott ceruza 

Cél Képességterület 

A ceruzatartás megerősítése a 
megfelelően szabályozott író-rajzoló 
mozgás minőségéért. 

finommotorika/ kézügyesség 

grafomotoros-koordináció/ író, rajzoló 
mozgás 

Leírás 

 A ceruza végére súlyt rakunk (egy gyurmagolyót). Ezzel a nehezített ceruzával kell 
gyakorolni, különböző alakzatok rajzoltatása által. Szorosabb fogást, határozottabb 
ceruzatartást igényel, s amikor eltávolítjuk a súlyt, már egy könnyített eszközhasználat 
valósul meg. Ügyelni kell arra, hogy nem váltsunk túl gyorsan ceruzasúlyt! A gyermek 
élvezni fogja a gyakorlást a megszokottól eltérő eszközzel. 
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Ceruza-beforgató 

Cél Képességterület 

Az ujjak koordinált használata a rutinszerű 
bevésés céljából.  

Ceruzafogás, és a ceruzahasználathoz 
szükséges mozdulatok gyakorlása. 

finommotorika/ kézügyesség 

grafomotoros-koordináció/ író,rajzoló 
mozgás 

 

Leírás 

 A gyermeknek a ceruzát tartó kezével, illetve ujjaival (a másik kéz segítsége nélkül) kell 
írófogásba forgatnia a ceruzát. Eleinte megfoghatjuk a másik kezet, de a cél az, hogy a 
beavatkozásunk nélkül is sikerüljön a művelet. Természetesen ezt a példát se 
alkalmazzuk indulógyakorlatként, mert az egy kézzel végzett rutinszerű beforgatás már 
egy sokadik lépcsőfok a helyes ceruzafogás kialakulása során. 
 
 

      

 

 

 

Ceruzákon-golyó 

Cél Képességterület 

Óvatos, összehangolt, pontos mozdulatok 
a kezekkel. 

Az utasítás pontos betartása koncentrálás 
közben is. 

finommotorika/ kézügyesség 

mozdulatszabályozás-koncentrálás 

kitartás, önbizalom 

Leírás 
A fiatalabb gyermekek kis ügyességi játéka, amikor is kettő ceruzán kell egyensúlyozni, 
majd ide-oda görgetni, irányítani a golyót, vagy akár golyókat.  
Miután a golyó/k a helyükön vannak (össze kell fogni a ceruzákat, rátenni a golyót és 
fölemelni) kezdődhet a játék. 
 
Példák: 

- Most a jobb kezednél álljanak meg a golyók! 

- Most a balnál a nagy golyó, a kicsit próbáld középen tartani! 

- Most középen álljon meg! 

- 10-ig számolok, addig ott kell maradnia a golyónak úgy, hogy csukva van a szemed! 

 

        

 

      

/Albert Tibor gyógypedagógus/ 
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 Nézzétek meg a tavaszi Balatont!  
 Fogjatok friss földet a kezetekbe! 

 Ültessetek virágot! 
 Menjetek el piknikezni! 

 Fessetek tojást! 
 Feküdjetek le a földre és nézzetek bárányfelhőket! 

 Kóstoljátok meg az idei első fagyit! 
 Szagolgassátok a tavaszi virágokat! 

 Segítsetek a kertet rendbe tenni! 
 Sétáljatok nagyokat akár a nap több szakában is! 

 Hallgassatok madárcsicsergést! 
 Próbáljatok ki új játékokat a szabadban! 

 Gyújtsatok tábortüzet, sütögessetek! 
 Fújjatok szappanbuborékot! 

 Állítsatok vízbe faágat! 
 Tárjátok ki az ablakokat! 

 Készüljetek együtt a tavaszi ünnepekre! 
 Keressetek szivárványt, örökítsétek meg fotón! 

 Nézzétek meg a mezőn az első virágokat, búzát, kukoricát! 
 Énekeljetek tavaszi dalokat! 

 Menjetek el horgászni! 
 Menjetek el bringatúrára! 

 Nézzétek meg a természet ébredését! 
 Figyeljétek, mikor érkeznek az első madarak, mikor érkezik meg a gólya! 

 Fújjatok pitypangot szerteszét! 
 Süssetek húsvéti kalácsot! 

 Nézzétek meg hogyan kel fel és megy le a Nap! 
 Fessetek kavicsot! 

 Rajzoljatok krétával a járdára! 
 Látogassatok el az állatkertbe! 

 Készítsetek gyümölcsös limonádét friss gyümölcsből! 
 Készítsetek tavaszi ajtódíszt! 

 Fűzzetek a hajatokba virágkoszorút! 
 Menjetek el epret szedni! 

 Süssetek belőle süteményt, kóstoljátok frissen! 
 Figyeljétek meg a lepkéket, katicákat, bogarakat a szabadban! 

 Figyeljétek meg a csigákat eső után! 
 Tegyetek barkát vázába! 

 Pakoljátok el a téli ruhákat, vegyétek elő a tavasziakat! 
 Élvezzétek, hogy jobb kint, mint bent! 
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Hozzávalók: 

Tésztához: 
▪ 20 dkg finomliszt 
▪ 10 dkg vaj 
▪ 5 dkg cukor 
▪ só 
▪ 0,5 dl víz 

 

Nyújtáshoz:  
▪ liszt 

 
Forma kikenéséhez: 

▪ 2 dkg vaj 

 
Tetejére: 

▪ 70 dkg meggy 
▪ 1 kávéskanál őrölt fahéj 
▪ 12 dkg cukor 
▪ 12 dkg vaj 
▪ 12 dkg őrölt mandula 
▪ 2 tojás 
▪ 5 dkg meggylekvár 

 

Elkészítés: 
A te szta hoz a lisztet a vajjal elmorzsoljuk, majd a cukorral, a so val e s a ví zzel o sszegyu rjuk. 
Letakarva egy o ra n a t hu vo s helyen pihentetju k. Egy 26 cm a tme ro ju  tortaforma t 
kivajazunk, a te szta t belenyomkodjuk. A gyu mo lcso t lecso po gtetju k, a fahe jjal meg egy 
evo kana l cukorral o sszeforgatjuk. A vajat a cukorral habosra keverju k. A mandula bo l egy 
evo kana lnyit a te szta ra szo runk, a gyu mo lcso t egyenletesen ra terí tju k. A to bbi mandula t 
a cukros vajhoz keverju k, e s a gyu mo lcsre kenju k. 
Elo melegí tett su to ben, 180 fokon kb. 35 percig su tju k. A su to bo l kive ve hí gí tott e s 
megforro sí tott lekva rral megkenju k. 
 
 

 

Fotó: webcukraszda.hu 
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Hozzávalók:  

▪ 2 dl kefir 

▪ 1 narancs leve és lereszelt, sárga héja 

▪ 3 evőkanál méz 

▪ 2 dkg élesztő 

▪ csipetnyi só 

▪ 45 dkg finomliszt 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elkészítés 

A hozzávalókat dagasztógépbe tesszük, vagy kézzel kigyúrjuk. Letakarva megkelesztjük, 

majd átgyúrjuk, megsodorjuk, és egy sütőpapírral bélelt hosszúkás formába helyezzük. A 

tetejét tejjel megkenjük, azután előmelegített sütőben 180 fokon, 40-45 perc alatt 

megsütjük. A formából kiborítva hagyjuk kihűlni. Ünnepi alkalmakra dúsíthatjuk 

mazsolával vagy cukrozott narancshéjjal. Ez a kalácstészta kenyérsütőgépben is 

megsüthető. 

Jó készülődést kívánunk! ☺ 

 

 

Fotó: receptneked.hu 
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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 

•  Nekünk olyan pálinkánk van, ha kibontjuk, tűzijáték lesz! 

• E.néni: B. lehet, hogy érted jöttek? B.: Ha nem értem jöttek, 

visszajövök, jó? 

• E.néni, én sietek, Anna futik! 

• E.néni: Aranyos a M. nagymamája, elkészítette a lányoknak a 

kendőket. Lányok: Mikor ismerhetjük meg? E.néni: Majd ha vége a 

vírusnak, meghívjuk. A. lemondóan: Addigra mi nagyok leszünk… 

• M.: E.néni miért nem jött? Á.néni: Mert fáj a pocakja. M.: Biztosan 

kisbabája lesz! 

• Csak kitört a nevetésem. 

• E.néni: N. nem beszél. L.: Csak, ha nála van az anyukája. 

• Á.néni: Te voltál az első az oviban? L.: Igen. Á.néni: És az óvónénik 

közül ki volt az első? L.: Erika néni volt az első, Ági néni a második, és 

Marika néni volt a desszert! 

• Adventi ajándék név-húzás: Azért húztam ki a gyertyát, hogy M. 

örüljön végre, de amúgy az autót szerettem volna. 

• Én láttam, amikor Anya és Apa alszott a Jégvarázst. 

• E.néni: Marcikám, nem csokis a szád? M.: Nem, Erika néni, az az 

anyajgyegyem. 

• Mi hatan vagyunk kb. (otthon) 

• M.:Á.néni, ő nem hagy békén! Á.néni: Ki? M.: Ő, akinek tele van a hasa! 

• N.: Csütörtök van! K.: Igen, ma kedd van. 

• Anyukám is olyan őstehetség, mint te, J.néni! 

• Á.: J.néni, hogy hívják a hárompúpú tevét? J.néni: Nem tudom, Á., 

hogy? Á.: Hát, azt én meg honnan tudjam? 
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Kicsi Mimi iskolás lesz 

Tamás Zsuzsa 

 

Kicsi Mimi azon mesehősök közé tartozik, akikkel múlik az idő. Épp elkezdte az óvodát, 

amikor megismertük, most pedig mint iskolás nagylánytól veszünk tőle búcsút. A sorozat 

hetedik kötetében először az óvodai búcsúztatóra, majd az iskolai évnyitóra készülhetünk 

együtt Mimivel. A mesék a már megszokott érzékenységgel mutatják be mind a búcsúzást, 

mind az izgalmakkal teli kezdeteket, és bizonyítják, az ünnepek nemcsak ajándékokról és 

szép ruhákról szólnak, hanem arról, mi van a szívünkben. 

 

 

Tamás Zsuzsa legújabb meséi nemcsak a Kicsi Mimi-rajongóknak nyújtanak segítséget, 

hanem minden, óvodából iskolába lépő kisgyereknek. 

 

Forrás: www.foxbooks.hu 
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Nyugalom 

Ha már elindultál, egyszer bizonyosan megérkezel. 

Amikor dühöngsz, mert várakoznod kell valamire vagy hosszú az út, mi előtted áll, csak 
megerősíted erejét a béklyónak, mi lényedet fojtogatja. Türelmetlenséged…  

Mely néha igen hasznos, hisz tettekre ösztökél, de sokszor csapdába is ejt. Mert nagyon jól 
tudod, hogy izzasztó sürgetésed okán nem kerültél közelebb vágyadhoz, éppen, hogy a 
célhoz vezető utat tetted rögösebbé, emlékezetedben pedig még hosszabbá is… 

 

Persze, nehéz a háborgó tengert nyugodt 
víztükörré csillapítanod magadban, ha 
csontodban bizsereg a perceknek lassú 
cammogása. Egyszer arra nehéz várnod, 
hogy elindulhass, máskor azt sürgeted, hogy 
célba érhess. 

 

Na de, hát mi módon jobb végigmenni egy 
olyan úton, melynek elkerülésére nincs 
esélyed?  

 

Kényelmesen ballagva, tudván, hogy 
hamarosan végét leled eme unott sétának, 
netán dühösen ordítva és hadonászva, mert 
bosszant, hogy szolgájává tett valami?  

Mindkét esetben ott fogsz állni az út végén. Azonban az nem mindegy, hogy nyugodtan 
nézel vissza utadra, még a séta hosszát is alig érezvén, vagy csapzottan, fáradtan a kiadott 
energia okán.  

 

Esztelenül dühöngtél, mert uralma alá vont az idő. Pedig, felesleges ez, hisz tudhatod, hogy 
így vagy úgy, de egyszer megérkezel.  

 

Csak végig kell járni a csapást mindig, mindentéren… 

/Albertt/ 
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