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2022. április 19. Szigetszentmiklósi óvodapedagógusi szakmai nap 

  „Óvodában lenni jó!” 

 

„Óvodában lenni jó” címmel ötödik alkalommal került megrendezésre a Szigetszentmiklósi 

Ádám Jenő Általános Iskola és AMI hangversenytermében és aulájában a Szigetszentmiklósi 

óvodapedagógusi szakmai nap. A rendezvényre városunk minden óvodájából, illetve a 

környező településekről is szép számmal érkeztek az óvodapedagógusok, 

óvodai dajkák, egyéb pedagógiai munkát segítő alkalmazottak és szakmai 

vezetők egyaránt.  

Az eseményt ebben az évben intézményünk, a Szigetszentmiklósi Pitypang 

Óvoda rendezte. Baráti Ildikó intézményvezető nyitóbeszédében elmondta, 

hogy a szakmai nap fő célja ebben az esztendőben az volt, hogy a meghívott 

szakértők előadásaik révén segítséget nyújtsanak az óvodapedagógusoknak és 

munkatársaknak a saját, illetve az óvodákba járó gyerekek fejlődésének 

előmenetelében. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy minden évben 

találkozzunk, és megosszuk a kollégákkal tapasztalatainkat, eszmét 

cseréljünk, illetve képezzük magunkat – ez a rendezvény így kulcsfontosságú 

az óvodák életében.   

Az egész napos rendezvényt Nagy János polgármester és Lupa János 

városunk Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottságának elnöke nyitotta meg. A résztvevők ezután Kozma-Vízkeleti 

Dániel klinikai szak-pszichológus, kiképző család pszichoterapeuta 

előadását hallhatták, melynek témája „Egymásra utalva” címmel mankót 

próbált nyújtani a szülő-gyermek-pedagógus-intézmény közötti feszültségek és konfliktusok 

megoldására, ugyanakkor kiemelte az egymás iránti megértés és tolerancia fontosságát.  

Ezt követte Kovács Ildikó önvédelmi oktató beszámolója, melyben 

kihangsúlyozta a nők és gyerekek önvédelmének fontosságát - már 

óvodában is! -, valamint számos jó tanáccsal látta el a résztvevőket ezzel 

kapcsolatban, illetve képes prezentációja segítségével bemutatott néhány 

önvédelmi mozdulatot is.   
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A következő előadók a Család- és Gyermekjóléti Központ 

képviseletében Belák Filoména és Princz Beáta voltak, 

akik segítséget próbáltak nyújtani az 

óvodai szociális segítés lehetőségeiben, 

és a jelzőrendszer működésének 

folyamatában, valamint Uri Ildikó fejlesztőpedagógus videós 

összeállításában néhány, az óvodai hétköznapokban is könnyen 

alkalmazható fejlesztési gyakorlatot mutatott be.  

Az ebédszünet után Láposi Terka bábművész „A bábjáték helye a 

magyar dramatikus népszokások sorában” címmel az úgynevezett 

beavató rítusokat és a bábuval végrehajtott cselekedeteket ismertette a 

résztvevőkkel, melyet különleges prezentációjával és előadásmódjával tarkított. 

Ezután Bajzáth Mária tanító, tanár és neveléstudományi bölcsész beszélt a 

népmesék, mondókák, népdalok és népi játékok fontosságáról a gyerekek 

fejlődésében és fejlesztésében. Kihangsúlyozta, hogy nekünk 

óvodapedagógusoknak kiemelkedően fontos szerepünk van ezek 

örököltetésében és átadásában, már csak azért is, mert a mai rohanó 

hétköznapokban és a multimédiás eszközök megnövekedett használata 

mellett nagy mértékben lecsökkent az otthon, a családban történő mesemondás, meseolvasás. 

Ugyanakkor egy óvodapedagógus „tarsolyában” elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és 

minőségű népmesetárház a foglalkozások szakszerű tervezéséhez és véghezviteléhez – ehhez 

nyújt segítséget számos kiadványa, melyekben a különböző korosztályoknak megfelelően 

vannak válogatva a népmesék.  

A rendezvényt Albert Tibor gyógypedagógusunk előadása zárta, aki rövid 

beszámolóval és néhány videós beszámolóval olyan egyszerű, alacsony 

költségvetésből is kihozható fejlesztőjátékokat mutatott be, melyekkel 

egyszerre több készséget és képességet tudunk fejleszteni a gyerekeknél. 

A program alatti szünetekben a résztvevőknek lehetőségük volt megtekinteni 

az iskola aulájában kialakított kiállításunkat, melyet a pedagógusaink, dajkáink és pedagógiai 

asszisztenseink által, a pandémia alatt készült alkotásokkal, jelmezekkel, bábokkal és rajzokkal 

állítottunk össze, valamint az óvodánk projektjeihez fűződő gyerekekkel készült közös 

alkotásokkal színesítettünk.  
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      Idén is megrendezésre kerül a már-már hagyományos „Lovagi hét”, június 6. és 10. között, 

ezen a héten utazunk vissza az időben.  

Rengeteg élményben lesz részük a gyerekeknek. Készíthetnek kardot, pajzsot, a lányok 

felvehetik a hercegnős ruhákat, melyhez fátyol és fejdísz jár. A csoportok megfogalmazzák saját 

lovagi kódexüket, csoport zászlót és címert alkothatnak, a fogadóban pedig olthatják szomjukat, 

csillapíthatják éhségüket. Mindezt vidám lovagi játékokkal tarkítva. A hét végére természetesen 

minden kis óvodás lovaggá, hercegnővé válik!  

Ez a program zártkörű, illetve olyan szülők segítségét várjuk, akik a programok 

lebonyolításában szívesen részt vennének. Érdeklődni és jelentkezni az aktuális hét előtt, a 

csoportokban az óvó néniknél lehet. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentovics Éva: A lovag 

 

Sehol sincs tán a világon 

nálam bátrabb dalia. 

Ne lopd el a király lányát, 

s nem lesz akkor galiba! 

 

Pengeéles kardom hegyét 

kerülje az ellenség! 

Kivel eddig párbajt vívtam, 

talán most is reszket még! 
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    Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, aki szerette volna férjhez adni egyetlen 

leányát. De a lánya minden férfi közeledését visszautasította. Mi tévő legyen a király? Bölcs 

udvarmestere javaslatára lovagi tornát rendezett és kihirdette, hogy ahhoz adja a lányát 

feleségül, aki győzedelmeskedik. 

Eljött a várva várt nap. Annyi lovag összegyűlt a várban, hogy alig fértek. Arany sisakos 

páncélos lovagok, ezüst vértes lovagok, zöld bársonyban, vörös palástban, dárdával, pajzzsal 

felvértezett acél kardot forgató lovagok, darutollas kalapos lovagok, turbános törökök, koronás 

hercegek, grófok és mindenféle válogatott vitézek. Ki lovon jött, ki hintón, ki gyalog, de mind 

azért gyülekezett össze, hogy győztesként kerüljön ki a harcból és elnyerje a királykisasszony 

kezét. 
Végre megszólaltak a fanfárok és bevonult a király, meg a királyné. Minden lovag térdre borult 

előttük. A hoppmester ismertette a lovagi torna szabályait: 

-          Tisztelt lovag urak! A csata három részből áll. Első megmérettetés a bajvívás. Minden 

küzdelem megadásig vagy első vérig tart. Nem szabad egymást megölni! Aki itt győz, az vehet 

részt a második küzdelemben, a lovas csatában. A harmadik megmérettetés az íjászat. A győztes 

pedig elveheti feleségül a király lányát és megnyeri fele királyságát! Becsületes küzdelmet 

kívánunk! 
Ismét megszólaltak a fanfárok és felálltak egymás elleni harcra a bátor lovagok. A nagy 

tolongásban egymásnak ütközött egy fekete ruhás, darutollas lovag és egy fehér turbános lovag. 

-          Ne lökdösődj! Te is sorra kerülsz! – kiáltotta a fekete lovag. 

-          Nem félek én tőled! – mondta a fehér – Ha sorra kerülsz, könnyű 

szerrel legyőzlek! 

-          Azt majd meglátjuk! – szólt a fekete lovag, de addigra faképnél 

hagyta az udvariatlan fehér lovag.  

Az első csatában nem kerültek párba. A fekete lovag egy vörös palástos 

vitézzel vívott. A fehér pedig egy talpig páncélba bújt pocakos harcost 

győzött le könnyű kardsuhintásokkal. Szeme sarkából figyelte a fekete lovag 

és megállapította, hogy nagyon ügyesen forgatja a kardot a fehér turbános vitéz. 
A második csatában már csak a vitézek fele vehetett részt. Azok, akik győztek a kardvívásban. 

A fekete darutollas vitéz fekete lovon ült, aminek a homlokán fehér csillag ragyogott. A lovát 

Villámnak hívták. Ő egy rézpáncélos harcossal került párba. Hosszú dárdájával gyorsan kiütötte 

a nyeregből az ellenfelét. A fehér vitéz fehér lovon ült, aminek egy fekete csillag volt a 

homlokán. A ló neve Csilla volt. Ő egy arany sisakos herceggel vívott. A herceg képzett vitéz 

és nagyon erős volt, de hiába. A fehér lovag olyan ügyességgel mozdult el a dárda elől, hogy 

nem tudta kiütni őt a nyeregből. A második nekifutásnál pedig egy jól irányzott mozdulattal 

kifordította ellenfelét a nyeregből. Nagy tapsot kapott az ügyességéért. Ám most sem kellett 

kiállnia egymással a fekete és a fehér lovagnak. 
Következett a harmadik menet, az íjászat. Már csak öt harcos maradt a harctéren. A fekete, a 

fehér, a vörös, a sárga és a narancssárga lovag. Mind kipróbált, válogatott vitéz. Eddig minden 

csatát megnyertek. Most kerül ki közülük a győztes! De ki lesz az? 
A lovagoktól 20 méter távolságra kihelyeztek egy-egy farönköt. Annak a tetejére tettek egy-egy 

cserépkorsót. 
-          Aki a cserépkorsót eltalálja, az folytathatja a küzdelmet! Akinek ez nem sikerül, kiesik 

a versenyből! – hirdette ki a hoppmester. 
Mindenkinek sikerült, csak a sárga lovag lőtt mellé. Ő kiesett a további küzdelemből. 
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Ezután 40 méter távolságról kellett eltalálni a cserépkorsókat. Ezúttal a vörös vitéznek nem 

sikerült. 

Majd 50 méterről kellett eltalálni az íjvesszővel a rönkre helyezett korsót. Bizony itt a 

narancssárga mentés vitéz lőtt csúnyán mellé. 

Már csak ketten harcoltak, a fehér és a fekete vitéz.  

-          Látod, megmondtam, hogy megküzdünk mi még egymással! – szólt 

a fekete lovag. 

-          Ha így lesz, le is győzlek! – felelte hetykén a fehér turbános lovag.  

-          Győzzön a jobb! – kiáltotta a hoppmester és nem korsót, hanem egy-

egy piros almát helyezett a farönkökre. 

Felhúzta az íját a fekete és a fehér vitéz és mindketten épp az alma közepét találták el. Hatalmas 

tapsviharral jutalmazta őket a közönség. 

Ezután 60 méterről lőttek. Most is mindketten eltalálták az almát. Végül 100 méterre tették az 

almát. Olyan feszült csend volt a lovagi torna helyén, hogy a madarak csicsergését is hallani 

lehetett a királyi kertben. Megcélozták a lovagok az almákat, majd lőttek. 100 méterről is 

mindkettőnek sikerült eltalálnia az almát. 

-          Hurrá! Éljen! Ez igazán szép küzdelem! – kiáltozott a közönség. 

Bizony már esteledett. Sötétedett. Nem lehetett a küzdelmet folytatni. Ekkor így szólt a király: 

-          Mindkét vitéz jöjjön elém! 

Odamentek. Féltérdre ereszkedtek a király előtt. A fekete vitéz levette a sisakját tisztelete 

jeleként. Daliás, szépséges lovag volt. Fekete a haja, fekete a szeme, piros az arca, magas a 

termete. Nem akadt olyan úri kisasszony a várban, aki el nem fogadta volna hites urának. 

-          Hát te, fehér lovag? Vedd le a turbánod a királyod előtt! – kiáltott a hoppmester. De a 

fehér lovag nem vette le. 

-          Ne légy tiszteletlen! – szólt rá a fekete lovag és kardjával elnyisszantotta a turbán 

csomóját. Abban a pillanatban lehullott a turbán a fehér lovag hajáról, de előrehullott a szép 

hosszú haja is. Mert nem más volt ő, mint a szépséges királylány! Szőke volt a haja, kék a 

szeme, vérpiros az ajka, karcsú a dereka. 

-          De hiszen!… - akadt el a király és a királyné lélegzete. – Mit keresel te itt? 

-          Felséges királyapám és királyanyám! Azért álltam ki a harcosok ellen, mert nem akarok 

úgy férjhez menni, hogy ne én válasszak magamnak társat. Most már látom, hogy a fekete vitéz, 

nem csupán a legügyesebb harcos, de a legderekabb ember is! Tisztességes, jó király lesz belőle. 

Elvehet feleségül, ha akar! 

Minden szem a fekete lovagra szegeződött. Vajon ő mit szól ehhez? 

-          Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom! Rendelkezzél életemmel, 

rendelkezzél hű szívemmel! Azért jöttem ide csatára, hogy feleségül vegyem a királylányt. De 

nem a királylányt veszem immár el, hanem a legerősebb asszonyt is ebben az országban. Ilyen 

társat kívántam mindig is magamnak. Kérlek, hát, add hozzám feleségül! 

-          Legyen! – mondta a király. – Mellé adom királyságom. Öreg vagyok én már az 

uralkodáshoz. Ilyen erős vitéz kezébe való az ország irányítása. 

Így történt, hogy erős kezű király és a királyné uralkodott az országon. Jóságosak voltak és 

nagyon bátrak. Nem is akadt ellenség, aki legyőzte volna őket. Békességet hoztak és szeretetet. 
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A legfontosabb adatok összegyűjtésével kezdtem a feladatot. Zárójelentések, óvónői 

jellemzések, szülés körüli problémák. Semmi kiemelendő információt nem találva. Ezt 

követően az óvónői tapasztalatokat rendszereztem magamban, kikérve más csoportok 

nevelőinek is a véleményét. Ekkor már kezdett kialakulni a "diagnózis": nevelés.   

Többször bementem a gyermek csoportjába (különböző időkben és napokon), eleinte csak 

szemlélve a tevékenységét, majd játékot kezdeményezve valakivel azt figyelve, hogy T. 
bekapcsolódik-e, s ha igen, akkor azt hogyan teszi. A gyermek érdeklődését minden 

alkalommal azonnal felkeltette a tevékenységem. Bátran (kissé túl bátran is) közeledve hozzám, 

de az első pillanatoktól kezdve irányító szándékkal és kissé durva módon.  

 

(Állj! Hol vannak a határok?!)  

 Majd megkezdtük a rendszeres, közös munkát, de mindig 4-5 gyermekkel, köztük 2-3 
több területen jól teljesítő segítő részvételével. Őket mindig csak "a kis segítőmnek" nevezem. 

T-vel a kezdeti időkben változó minőségben tudtam csak haladni, aminek oka a szülők 

nevelésében, nevelési módszereiben keresendő.  

S a gyermek esete nem egyedi... 

 T. első jellemzését már a kezdeti időkben megírtam az addig befogadott információk 

alapján, a pedagógiai probléma megoldása pedig a módszereim megválasztásával tudatosan 

felépített és megszervezett volt. 

 

Kivonat a gyógypedagógiai véleményezésemből:    

- feladatértés nehezen mérhető, utasítást nem, illetve tévesen hajt végre  
- gyakori a következetlen mosolyreakció 
- ritmus leképezése sikertelen, vagy az előző ritmust ismétli újra, azonban gyakorlással ez 

pontosodik 
- figyelmét megosztani nem tudja, egyszerre kétféle műveletnél vagy a sorrendben, vagy a 

tevékenységben hibázik 
- rövidtávú szó és számemlékezet: több ismétlés után pontosodik csak, s nem rögzül 

megfelelően az információ 
- a csoporttagok munkájába folyamatosan beleszól, ekkor irányít, majd a célzottan tőle kért 

feladatot nem érti, tévesen kezdi 
- monotonitástűrése, kudarctűrése alacsony szintű, a megoldást nem keresi, hanem dühös 

reakciókat mutat 
- problémamegoldó képessége/kezelése fejlesztendő 

 

Okok lehetnek: következetlen, túlzottan tág határokat szabó nevelés, a rendszeresség hiánya. 
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Az egészen egyszerű 'ritmusos taps/asztal' feladatok változataival kezdtünk. Viszonylag később 

jelentek csak meg például a finommotoros fejlesztésre épülő gyakorlati órák. Kezdetben T. a 

ceruzát, a rajzolást, szó szerint nem is ismerte. Ennek ellenére minden órán, minden feladatban 

és a rajzfeladatok lényegi pontjaként is a viselkedésszabályozásra, az utasítás pontos betartására 

helyeztem a hangsúlyt. 

  

Például:     

- Rajzolj egy fát, és kettő labdát, utána tapsolj, és rakd ide a ceruzát! 
- Rajzolj egy vonalat, alá egy pöttyöt, fölé pedig egy csillagot! Utána ne tapsolj, 

csak rakd ide a ceruzát! 
- ( semmi több, de az utasítás pontos betartásával)  

 
 

A folyamat eredménye szó szerint látványos volt:    

 2016.08.25.rajz: itt a gyermek a ceruzát még fogni sem tudta (csak egyszerű 

marokfogással), rajza pedig csak néhány elmaszatolt vonal volt. 

 2016.12.09.rajz: kettő halvány vonal húzódik végig a lapon. (ennek, akkor nagyon örült: 

- Nézd Tibor bácsi, megcsináltam, amit mondtál!) 

 2017.02.04.rajz: már vannak jó megoldások is, a bal/jobb irányokban tévesztett még. 

 2017.03.11.rajz: hibátlan a végrehajtás. (a virág csak egy vonal) 

Alapozni kellett nem is akármennyire, mivel az ebben a korban már feltételezhető alapvető 

viselkedési normák is hiányoztak a gyermeknél. Hosszabb időbe telt, amíg ezeket az egyszerű 

utasításokat végre tudta hajtani és nem lépett tovább a kérésnél, vagyis megjelent a 'gátlás'. 

Az ehhez hasonló helyzetek okairól jó néhány szülővel beszélgettem már, és "minősítettem is 

őket negatívan". Ugyanis gyakran hosszú hónap telnek el azzal, hogy a gyermeket 

"megneveljem", szabályozzam, s így a kéréseimet megfelelő módon teljesítse. Ekkor tudunk a 

deficites területek tényleges és célzott fejlesztésre koncentrálni. 

 

A rajzolás tulajdonképpen csak egy eszköz volt a kitűzött cél eléréséhez… 

 

Albert Tibor - gyógypedagógus  
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Felkészülés az első osztályra - készségek az iskolához, hasznos tippek 

szülőknek 

Ceruzafogás 

Az óvodában leggyakrabban a rajzok készítéséhez van szükség ceruzára, az iskolapadba 

kerülve akár napi több órán keresztül is biztosan kell tudni tartania a betűk és számok 

tanulásához. 

Ha azt látjuk, hogy a gyermek ceruzafogása bizonytalan, a finommotorika fejlesztésére van 

szükség. Ezt a legegyszerűbben apró elemekből álló építőjátékokkal, gyöngyfűzéssel, 

papírtépéssel vagy gyurmázással tudjuk fejleszteni.  

 

Feladatértelmezés 

Nyissuk ki a kék csíkos könyvet és kezdjük el a feladatot, 

bal oldalon felül. Azt, amelyik mellett a bohóc feje van. – Az 
iskolába kerülő gyerekek ilyen és ehhez hasonló 

feladatokkal is találkozni fognak. Nagyon gyakran azért 

maradnak le, mert eleve a feladatot sem értették pontosan. 

Ahhoz, hogy az ilyen helyzeteket megelőzzük, két területet 

is javasolt fejleszteni. A beszédértés szükséges ahhoz, hogy 

pontosan értse, mikor, mi a feladat. A téri irányok ismerete 

nélkül pedig nem fogja tudni, melyik a füzet bal oldala, 

teteje, de enélkül az írás, olvasás és számolás is nehezebb 

lesz. Az irányérzékelés fejlesztését otthon is segíthetjük például olyan síkbeli tájékozódást 

segítő feladattal, ahol a különböző lerajzolt alakzatok, formák más-más irányba néznek, melyek 

irányát meg kell nevezni. 

 

Figyelem és memória 

Az óvodai foglalkozások kötetlen jellege után nagy váltás a kis 6 évesnek a 45 perces órák 

rendszere. Ebben az életkorban még nehéz hosszabb ideig megtartani a figyelmüket, így ez a 

terület mindenképpen fejlesztésre érdemes. Emellett a jó memória is kulcsfontosságú szerepet 

tölt be például abban, hogy a házifeladatot ne felejtse el felírni, emlékezzen rá, hová tette a 

dolgait az iskolában, de a tanulásban is nélkülözhetetlen. 

Hogy megtudjuk, gyermekünknél szükség lehet-e a figyelem és memória fejlesztésére, nézzük 

meg őt játék közben! El tud merülni a különféle játéktevékenységekben, vagy könnyen 

kizökkenthető azokból? Esetleg kapkod, sok mindenbe belekap anélkül, hogy végig vinné azt? 

Egészen kicsiknél, még természetes, hogy könnyen elterelődik a figyelmük, de ha gyermekünk 

iskolába készül, nem árt, ha utánajárunk a dolognak, tartjuk a kapcsolatot az óvónőkkel és 

szükség esetén szakember segítségét kérjük. 
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Önállóság és magabiztosság 

Nehezen telnek az iskolai mindennapok, ha a gyermek nem tudja önállóan be- és kipakolni az 

iskolatáskáját, a tornazsákját, vagy gondjai akadnak az öltözködéssel. Az is nagyon fontos, 

hogy ha problémája adódik, képes legyen azt szóban kifejezni, a pedagógus tudtára adni, 

segítséget kérni. Ehhez magabiztosságra és tiszta beszédre van szüksége. 

Az önállóság kialakítása már egészen kisgyermekkortól kezdődik. Fontos, hogy a gyermeknek 

adjunk időt és hagyjuk, hogy az életkorának megfelelő feladatokat egyedül végezhesse. Ehhez 

érdemes bevonni a házimunkába is, gyakorolni a pakolást a szobájában, a rendszerezést. 

Ahhoz, hogy a tornaóra előtt és után gyorsan menjen az átöltözés, gyakoroljuk az öltözést, 

a cipőfűző megkötését! 

 

 

Társas kapcsolatok 

A szociális képességek fejlesztése is nagyon fontos, hiszen lényeges, hogy jól érezze magát az 

osztályban, képes legyen a többiekkel jó kapcsolatot kialakítani, barátkozni. A szociális érettség 

ezen felül magában foglalja a szabálykövetést, az önálló munkavégzést és az együttműködő 

hozzáállást. 

A szabálykövetés gyakorlására 

nagyon jó eszköz a társasjáték, 
ami ráadásul a matematikai 

ismereteket – a dobókocka által a 

számfogalmat – is fejleszti. A 
szociális képességek 

kialakulásának egyik előfeltétele 

a pozitív önértékelés. A 
kommunikációs, és a 

konfliktusok megoldására való 

képesség mellett az érzelmi 

intelligencia is fontos eleme a 
szociális kompetenciának. 

  

 

Forrás: https://www.jatekliget.hu/felkeszules-az-elso-osztalyra-keszsegek-az-iskolahoz    
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                               HAJÓKIRÁNDULÁSOK  

A RÁCKEVEI-DUNA-ÁGON 
 

              

                       Sétahajózás a Kis-Dunán 

 

 

A másfél órás sétahajózáson vendégeink a szigethalmi holtágakig csodálhatják a Kis-Duna 
élővilágát és az úszólápokat. Az út során a hajó vezetője tájékoztatást ad a Duna-ág állat-, és 

növényvilágáról, egyéb érdekességeiről. 

 
Időpontok: 

2022. június 12. 10:00, 11:40 (betelt), 13:20 
2022. július 2., augusztus 7., szeptember 11., október 1. 
Turnusok: 10:00, 11:40, 13:20 
Helyszín: szigetszentmiklósi kikötő 
Ár: 3 200 Ft/fő, 1 600 Ft/3-16 éves gyermek, 1 600 Ft/nyugdíjas 

  
 

 

Csepel-sziget kerülés 

A szigetkerülő hajóút során a vendégeink behajózzák az egész Csepel-szigetet, ahol a Duna, a 
Ráckevei Duna-ág élővilágát és a környék egyéb érdekességeit csodálhatják meg. Az utat a 

Kvassay-zsilip felé kezdi a csoport, a Duna főágán a tassi zsilipig lehajózva, a zsilipen keresztül 

lépnek be újra a Kis-Duna ágra, összesen mintegy 180 folyamkilométer megtétele után érkezik 

vissza a csoport a kiinduló ponthoz. A programban egy kikötés van, ahol meleg ebédet is 

kapnak Utasaink..  

Időpontok: 

 2022. június 4. (május 7. helyett) szeptember 10. 
Indulás/Érkezés: 08:00/20:00 (szigetszentmiklósi kikötő) 
Ár: 16 000 Ft/fő 
 

További információ: https://www.kisdunamente.hu/csaladoknak-ajanljuk/hajokirandulasok-a-rackevei-duna-agon/39279/  
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Wenckheim-kastély, Szabadkígyós 

 

A békésmegyei kastély alapvetően 

historizáló és német neoreneszánsz 

stílusú. 1875 és 1879 között épült, 

Ybl Miklós tervei alapján.  

 

A legenda szerint a kastély építtetői 

(Wenckheim Frigyes gróf és 

felesége, Wenckheim Krisztina) 
úgy kívánták, hogy 

rezidenciájuknak 52 szobája 

legyen, ahány hét van egy évben. 

Továbbá 365 ablak, mert egy évben 

365 nap van. 

 

A kastélyban pezsgő társadalmi élet 

folyt, melyet a fennmaradt 
vendégkönyv is dokumentál. 1893-
ban még I. Ferenc József császár is 

a birtok vendége volt. 

 

A látogatók maguk is úgy érezhetik, 

mintha éppen Wencheimék meghívására érkeztek volna, mely az interaktív tárlatvezetésnek is 

köszönhető. 

 

A káprázatos kastélyparkban gondosan terveztt virágágyások, egy kis tó és a gyerekek 

számára játszótér teszi felejthetetlenné a látogatást. 

 

Forrás: instagram: HovaMenjünk  
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 Pilis Kapuja 

 A vakáció alatt, ha tehetitek, kiránduljatok el Pilisszántóra! A rengeteg természeti 

látnivaló (földtani és növényritkaságok) mellett csodás panoráma tárul elétek. A szépen faragott 

Pilis Kapuján átlépve pedig a Szikla Színházat találjátok.  

 

Itt időzzetek el egy kicsit, a korábbi kőbánya maradványaiból építsetek különböző alakzatokat, 

majd a hegyoldalon felvezető ösvényről tekintsetek le a kőalkotásotokra! 

 
S ha már itt jártok, sétáljatok végig a 

Csillagösvényen is, mely mentén 

megcsodálhatjátok történelmi 

nagyjaink fából faragott szobrait: 
Nimród, Atilla, Árpád, Hunyadi 

Mátyás, Szent Özséb, Szent László 

és Szent István alakját jelenítették 

meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Élményekben gazdag kirándulást kívánunk! 
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Nyári játékok 
 

 

 

A szabadban töltött idő elengedhetetlen a szellemi és fizikai egészség megőrzéséhez. A 

gyerekek elszakítása a tévétől, telefontól vagy videojátékoktól viszont kihívást jelenthet. 

Javasoljuk, hogy igyekezz őket más, szórakoztató tevékenységekhez csábítani, kerti játékok 

sokasága várja őket. És igen, fontos, hogy a játékhoz anya vagy apa is csatlakozzon. 

Minden további nélkül most átnézünk néhány szórakoztató kerti játékot a gyerekeknek. Ezek 

többsége teljesen ingyenes, és a képzeleten kívül más kellékeket egyáltalán nem igényel. 

 

LOPD EL A SZALONNÁT 

Sajnos ebben a játékban ténylegesen szalonna nem szerepel … hacsak a nyertes szülei nem 

döntenek úgy, hogy másnap szalonnát sütnek reggelire! Két csapatot kell alkotni, és a csapat 

minden játékosa kap egy számot. 

A csapatok a földön található tárgyakkal néznek szembe közvetlenül közöttük (ezek lehetnek 
labdák, cipők, botok vagy bármi, amit könnyű felvenni és körülfutni). 

Amikor egy számot hangosan hívnak, például a 3-as számot, mindkét játékosnak, aki 3-as 
számot kapott, el kell futnia az adott objektumért, és meg kell szereznie azt a csapatának. 

Minden megszerzett tárgy egy pontot ér. 

  

CSENDES GOLYÓ 

Ha egy olyan játékot keresel, amely csöndben tartja a 

gyerekeket, akkor erre van szükséged. A játék célja, hogy a 

gyerekek körbe álljanak, és golyókat lökjenek középre anélkül, 

hogy azok, vagy maguk a gyerekek bármilyen hangot adnának 

ki. Amikor valaki eldobja a golyókat (vagy hangot ad ki) akkor 

kiesik. Az utolsó ember nyer.  
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SZARDÍNIÁK 

A szardíniák a bújócska ellentétes szabályainak megfelelő játék. Több játékos becsukja a 

szemét, és egy megadott számig számol, míg egyetlen játékos elbújhat. Mindenki egyénileg 

keresi a rejtett embert, és aki megtalálja, csatlakozhat hozzá, és rejtve maradhat. Az utolsó 

ember, aki keresi a többieket, veszít. 

  

KAVICSDOBÁS 

Gyerekkoromban nem voltak szuper videojátékaink. Szórakozásból kavicsokat dobáltunk, 

majd 15 kilométert sétáltunk iskolába menet, emelkedőn. Oké, egyik sem igaz. De 

feltételezzük, hogy volt olyan időszak, amikor a kavicsdobás volt a gyermekkori szórakozások 

csúcspontja. 

Ez az a játék, amivel a gyerekek még ma is jól 

érezhetik magukat, feltéve, hogy ezt a 

szabadban csinálják, és nem kezdik el egymást 

dobálni a kavicsokkal. Ez egy nagyszerű 

lehetőség arra, hogy a gyerekek felszabadítsák 

a negatív energiájukat, és eltörhessenek vagy 

szétzúzhassanak dolgokat büntetlenül. 

 

Csak állíts sorba néhány konzervdobozt, régi palackot vagy bármilyen más tárgyat, amelyre 

nincs már szükség (és menő hangot ad ki, amikor eltalálják őket), a gyerekek pedig próbálják 

meg ezeket a tárgyakat messziről kavicsokkal eltalálni vagy összetörni. 

  

BÚJÓCSKA 

Ez egy olyan játék, amit mindenki tud 

játszani a világon. A bújócska egy 

nemzedékről nemzedékre továbbadott játék, 

amelyben egy ember becsukja a szemét, és 

20-ig (vagy bármely más, előre 

meghatározott számig) számol, míg az összes 

többi gyerek elrejtőzik. Amikor a 

visszaszámlálás lejárt, annak a gyermeknek, 

aki a hunyó mindenkit meg kell találnia. 
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Milyen virágot szedhetek? 

 Nyári séták, túrák alkalmával rengeteg virággal találkozhatunk, melyek csábító 

illatukkal, színes szirmaikkal hívogatnak minket. Elképzeljük, hogy milyen szép koszorút 

fonhatunk belőlük a hajunkba, vagy szívesen vinnénk belőlük egy csokrot édesanyánknak. 
Azonban nem minden virágot szedhetünk le, ugyanis ritkasága miatt természetvédelmi oltalom 

alatt áll, s büntetést is kell érte fizetni.  
 Cikkünkben szeretnénk egy kis segítséget nyújtani, hogy mely virágok védettek, s 

melyeket szedhetitek nyugodt szívvel. Ugyanakkor ne feledjétek, minden virág az élőhelyén a 

legszebb, leszakítva csak néhány percig (például a pipacs) vagy vízbe téve legfeljebb 2-3 napig 
szép (mint például a százszorszép). FONTOS! Tájvédelmi és természetvédelmi területen 

minden növényt TILOS leszakítani, még azt is, ami egyébként nem védett! 
 

           VÉDETT VIRÁGOK    NEM VÉDE 

ssIdős fá  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy egy növény oltalom alá esik-e, az alábbi keresőfelületet 

lehet a segítségünkre: https://termeszetvedelem.hu/kereso/vedett-fajok/. 
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Budai Vár 

2022. augusztus 19 – 21. 

 

Idén is izgalmas programokkal várja érdeklődőit a Mesterségek Ünnepe. A folkfesztivál idei 

kiemelt témája a vadászathoz és a halászathoz kapcsolódó mesterségek lesznek. Az erdő és a 

tó tematikához kapcsolódva a kicsiket mesesarok és bábszínház szórakoztatja, de vadászkürt 

veretet, ostort, Hunor és Magor ábrázolásos 

rézvereteket, is készíthetnek, kobaktököt 

faraghatnak, valamint a halászathoz és 

vadászathoz kapcsolódó népi ügyességi 

játékokat is kipróbálhatják. A felnőttek a 

látványműhelyekben megismerhetik a 
vadászathoz és a halászathoz kapcsolódó 

kézműves mesterségeket, a késes, 

bőrműves, szaru- és csontfaragó szakmákat 

és a hálókészítést és mézeskalácsot 

süthetnek állatot ábrázoló ütőfák segítségével. A 800 magyar mester mellett a fesztivál évek 
óta vendégül lát külföldi kézműveseket. Idén a türk nyelvű országokból érkeznek résztvevők a 

fesztiválra.  

Törökország, Kirgizisztán elismert mesterei jönnek el és mutatják meg tudásukat és 

értékeiket. Az ő kézműves remekeiken kívül, azeri szőnyegkészítők, kazah hagyományos 

viseletkészítők és nemezesek, üzbég batikművészek és tatárföldi bőrművesek legszebb 

mestermunkáit is megcsodálhatják a látogatók a rendezvény három napja alatt. 

A Koreából érkező kézművesek a kalligráfia, a templomfestészet, a koreai foltvarrás és a 

papírfonás mesterségébe avatják be az érdeklődőket. 

A Hagyományok Háza szervezésében bábszínház, gyerekkoncertek, hangszerbemutató, 

gyerektánctanítás, ölbéli játékok, valamint mesemondók várják a családokat a Mesterségek 

Ünnepe mindhárom napján 11 órától 19:30-ig a Szentháromság tér mellett a Szentháromság 

parkban található Zenepavilonban. A parkban pedig kézművesfoglalkozások, 

mesterségbemutatók, játszóház és a Fabatka Porta népi játszótere kínál felhőtlen kikapcsolódást 

az idelátogató gyerekeknek és szüleiknek.  Fellép többek között Bartha Tóni Bábszínháza, Paár 

Julcsi és zenekara, a Langaléta Garabonciások, a Hettyenfütty zenekar, Laposa Julcsi és barátai, 

valamint a Paramisi Társulat. 

A Folkkocsma helyszínén minden nap délelőtt 11-től 14 óráig meseszínház, bábszínház és 

mesemondás várja a kisebbeket többek között Környei Alice, Gulyás László és a Rozsnyói 

Meseszínház és a Szolnoki Mesebolt Bábszínház előadásában. 

A Mesterségek Ünnepe színpadi programjai között is több gyermekeknek (is) szóló 

produkció található. Például a FOLKID Gyermekművészeti Fesztivál, a Veronaki zenekar 

lemezbemutató előadása és a Langaléta Garabonciások műsora. 

Forrás: https://www.mestersegekunnepe.hu/  
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 KAVICSOT FESTENI 

 PITYPANGBÓL 

NYAKLÁNCOT FŰZNI 

 KISVASUTAZNI 

 VIZESLUFIVAL CSATÁZNI 

 LIMONÁDÉT KÉSZÍTENI 

 FELMÁSZNI EGY FÁRA 

 ÁLLATKERTBE MENNI 

 MEGTANULNI 
TOLLASOZNI 

 FŰBEN FEKVE FELHŐT 

BÁMULNI 

 KERESZTÜLROHANNI 

EGY LOCSOLÓN 

 SZÁMHÁBORÚZNI 

 GYÜMÖLCSÖT SZEDNI 

 TRAMBULINOZNI 

 

 SZABADTÉRI KONCERTRE 

MENNI 

 HÁZI FAGYIT CSINÁLNI 

 TÜZIJÁTÉKOT NÉZNI 

 SÁTRAZNI A KERTBEN 

 SZENTJÁNOSBOGÁR-RAJZÁST 

NÉZNI 

 CSÖPÖGTETETT VÁRAT 

ÉPÍTENI 

 BALATONBAN FÜRDENI 

 SAJTOS-TEJFÖLÖS LÁNGOST 

ENNI 

 KÉPESLAPOT RAJZOLNI 

 TERASZON REGGELIZNI 

 HOMOKVÁRAT ÉPÍTENI 

 TÁBORTŰZNÉL SZALONNÁT 

SÜTNI 

 MEZÍTLÁB MÁSZKÁLNI 

 



 

   
 

 

Tolltartó 

 

 

Mivel sokan elballagtok és iskolába mentek, arra gondoltam, hogy 
csinálhatnátok magatoknak egy szuper tolltartót. 

 

 

Kellékek:  

- filc anyag (lehet akar két szín és akkor színes lesz)  
- vastagabb cérna 
- tű 
- olló  
- gomb 

Elkészítés: 

A filc anyagból (vagy bármilyen más anyagból) szabjatok ki akkora 

téglalap, hogy a ceruzán túl lógjon annyival, hogy rá tudd hajtani a 

ceruzákra a felső részt.  Ha két színből szeretnéd csinálni, akkor most a 

másik színből egy akkora téglalapot vágj ki, hogy a ceruzák vége 

kilátszódjon.  

Jöhet is az összeállítás. A nagyobb darabra 

tedd rá a kisebbet úgy, hogy az alsó rész 

teljesen illeszkedjen. Miután ez meg van 

elkezdheted összevarrni kézzel, majd a 

gombot varrd a kisebb részre. 

Ezzel, ha végeztél, akkor vágj egy darab szalagot és varrd a felső részre. Egyszerűen a 

szalagot csak csavard a gomb köré és már is le tudod zárni a tolltartódat. 

 

 

Tetszés szerint díszítheted.  

Készen is vagy! 
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 Hozzávalók: 

• 40 dkg málna 

• 8 tojássárgája 

• 10 dkg cukor 

• 4 tojásfehérje 

• 8 dkg liszt 

• 2 dkg étkezési 
keményítő 

• ½ l tejszín 

• 10 dkg cukor 

 

Fotó: www.cookpad.com 

 

Elkészítés: 
 
A pudingot fo zzu k meg a csomagola son la thato  mo don. 

A ma lna t va logassuk a t, mossuk meg e s csepegtessu k le.  

A tepsit be lelju k ki su to papí rral e s a su to t melegí tsu k elo  220 ºC-ra. 

A toja ssa rga ja t keverju k habosra a cukor fele vel. 

A toja sfehe rje bo l verju nk keme ny habot a marade k cukorral e s forgassuk a toja ssa rga ja ba.  

A lisztet szita ljuk ra  a keme nyí to vel egyu tt, e s forgassuk bele. 

A te szta t kenju k a su to papí rra, e s a ko ze pso  sí nen 8-12 percig su ssu k. A te sztalapot 
borí tsuk cukorral megszo rt konyharuha ra, fedju k le egy nedves konyharuha val e s hagyjuk 
kihu lni. Hu zzuk le ro la a su to papí rt.  

Tegyu nk fe lre 10 szem ma lna t, a to bbit nyomkodjuk sze t villa val. A tejszí nbo l verju nk 
keme ny habot a cukorral, e s kb. egy cse sze nyit to ltsu nk csillagcsu csos habzsa kba. A 
marade k tejszí nt keverju k o ssze a ma lna val, majd kenju k a pisko ta ra, e s tekerju k fel a 
te szta t. Nyomjunk ra  tejszí npo ttyo ket e s dí szí tsu k a marade k ma lna val. 

ebben a le ben forgassuk meg a babapisko ta kat. 
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                                                                                    Hozzávalók:  

 
• 75 dkg cseresznye 

• 5 dkg margarin 

• 2 evőkanál cukor 

• 3 nagy vagy 4 kisebb tojás 

• 25 dkg tehéntúró 

• fél citrom reszelt héja 

• 1 evőkanál citromlé 

• 2 púpozott evőkanál 

búzadara 

 A forma kikenéséhez: vaj 

 A tetejére: vaní lia s cukor 

 

Elkészítés: 

A cseresznye t lesza razzuk, megmossuk, lecso po gtetju k e s kimagozzuk. 

A puha margarint elo szo r a cukorral, majd a toja sok sa rga ja val kikeverju k.  

A tu ro t a tto rju k, a citromhe jjal, citromle vel meg a bu zadara val egyu tt a cukros margarinba 

keverju k, azuta n a keme ny habba  vert toja sfehe rje t laza n beleforgatjuk. 

Egy 26 cm a tme ro ju , alacsony peremu  tortakarika t kivajazunk, majd a tu ro s massza t 

belesimí tjuk. A cseresznye t egyenletesen ra terí tju k, e s elo melegí tett su to ben, a 

ko zepesne l ero sebb la nggal (kb. 210 ºC) 30 percig su tju k.  

Ha megsu lt, a teteje re vaní lia s cukrot szo runk 

 

Jó készülődést kívánunk! ☺ 
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 Fülemüle hangjának meghallgatása közben: "Jó rímet költött!" 

 Hakapeszi maki = hakameszi paki  

 Tudtad, hogy a tyúkok nem kotkodácsolnak, hanem kotkotolnak? kooot, kooot,kot 

kot... és tudod O. néni te egy igazi tyúk vagy, mert fehér a ruhád:) 
 
 Apának kocsonya hasa van! 

 Annyira cuki vagyok mert ezt L.-nek rajzoltam! 

 Te egy aranyvirágszirma vagy O. néni! 

 Én allérgiás vagyok az egyik hangra 
O.néni: Melyikhangra Zs.-ka? 
Zs: Hát az ilyenre: murr.. (morgó hang) 
 
 Én fenekes szemvizsgálatra fogok menni! (szemészetre)- Szemüveges kislány 

 A mogyorót nem szeretem benne a kivi-be! (kislány) 

 Anyával ketten jöttünk, apával (kislány) 

 Szívinfarktus fogok kapni! Talán egy pohár víz le fog nyugtatni (kislány) 

 Azért tolonganak ott a gyerekek, mert találtak egy bogarat! (az udvaron) 

 A. néni, mondhatok valamit? 
Igen! 
Anya sokat beszél a Katával? 
Ki az a Kata? 
Azt nem tudom! 
 
 Gy. néni, mikor jön az üreskedő vödör? (maradékos vödör) 

 Gy. néni! Piros a szemem! 
Mitől? 
A sok látástól! 
 Kérek pucér kenyeret! (üres kenyeret) 

 Kiesett a fülem ajtaja! (hangosak voltak a gyerekek) 

 Én már gyorsan behalásztam a kenyeret a számba (megette a szelet kenyerét) 

 Lizseslúzs az ebéd! (rizseshús) 

 Saját magammal szkanderezem. 

 Nézd, verdázunk! (kocsikázunk) 

 Anyám, apám nem jó kézenállásban, bezzeg nekem sima liba! 

 Imádkoztam, hogy fincsi legyen az ebéd. 
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A nyári szünidőben az esti rutin is különlegesebb a hétköznapoknál. Talán kicsit több idő jut 

egymásra: a játékra, a vidám fürdésekre a tesóval, az esti összebújásokra anyával és apával. 
A vakáció alatt talán nem „csak egy gyors mesére” van idő, hanem belevághatunk egy, az 

egész család számára meglepetéseket és estéről estére újabb izgalmakat tartogató 

meseregénybe is… 
 
A történetében izgalom, humor, szerelem és ármány szövik át a 

kalandokban gazdag oldalakat.    
Borbolya király Kerekegyországa a csőd szélén áll, a 

megmentéséért sürgősen meg kell házasítania fiát, Deliszép 

királyfit. A szerelem tehát szóba se jöhet, kizárólag szép 

hozománnyal rendelkező lány lehet az ara: Töhötöm király 

lánya, Aligvári Ajnácska. És itt kezdődnek még csak a 

bonyodalmak! Hiszen ott van Nadály hercegnő, aki bármit 

megtesz azért, hogy a királyi trón az övé legyen. Közben Lápi 

Lapaj, a gonosz lápkirály megfenyegeti Töhötöm királyt, hogy 

sártengerré változtatja az országát, hacsak nem… - erre, és sok 

más rejtélyre is (pl. Mi az arckép rejtélye? Mit titkol Nadály 

hercegnő fia, Máléjankó előtt? Kivel készül szökni Ajnácska? Ki 

a csúf „királylány”?) választ kaptok Fésűs Éva csodálatos 

meséjéből! 
 
„Halpikkelyes mellényéhez kapott, oda, ahol a szívének kellett volna dobognia, ha lett volna, 

és előrántotta azt a festményt, amit a zsiványok Deliszép Dániel tarisznyájával együtt vesztettek 

el a mocsárban. - Ő az aligvári királykisasszony! Ő és senki más! Akiért tüstént kilelt a 

szerelemhideg, mert ő az én ideálom, ez a lapátfogú, uborkaorrú, sandaszemű, páratlan 

tünemény!... És ehelyett idehoztak téged, te rózsaajkú, harmatgyöngyszemű leányzó, akinek 

még egy árva bibircsók sincs az orrán! Hát mit 

képzeltek, hogy ilyen rossz ízlése van egy 

lápkirálynak?” 
 
 
 
A meseregény kétféle illusztrációval jelent meg eddig, 

de akár a Füzesi Zsuzsa rajzaival színesített, akár a 

Bogár Ágnes által illusztrált kiadást választjátok is, nem 

fogtok csalódni, mindkét mesekönyv szemet 
gyönyörködtető! 

 

 
28 



 

   
 

 

 

Önbizalom 

 

 

 

 

 

Illusztráció: Kovács Anita 
 

Fontos része a várfalnak a benne rejlő aprócska kődarab  

Te nem egy jelentéktelen része vagy a világnak, hanem belőled is, általad is létezik minden. 

A végtelen lehetőség lakozik benned, hát vedd birtokba ezen felismerést. Az önmagadban 

való hitet. 

Mert amikor magasabbnak látod azt az embert, aki felállt a székről, miközben te ülve 

maradtál, nem a körülmények játéka, hanem kishitűséged hozadéka. Nos, ezért kit lehet 

hibáztatni? 

Kezdd most el! Jelölj célokat, dolgozz, alapozd a jövőt…   

Utadon, ama ösvényen mely elérni kívánt vágyad felé vezet, gyönyörű virágok születnek 

majd. A kezdeti sikerek.  

Azonban ne lépdelj el az illatos nektárházak, az első örömteli élmények mellett közönyösen, 

hanem használd őket szíved olajául. És hidd el, mindig jobb előrelépni, vállalva a 

megbotlást, mint egyhelyben maradni.  

Mert aki mozdulatlan, az még az esélyt is elvette magától, nemhogy a győzelmet…   

/Albertt/ 
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