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Az adventi időszak 

Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal – más megfogalmazásban a 

Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – veszi kezdetét, 

és karácsonyig tart. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. 

VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok számát. Advent első 

vasárnapja mindig november 27. és december 3. közé esik, míg negyedik, utolsó vasárnapja 

december 18. és december 24.közé. Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti: 

a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi 

időszak kezdetét. 

 

Adventi szokások 

Ugyan a hagyományok szerint nem jellemző rá a hangos, látványos ünneplés, az adventi 

időszaknak megvannak a saját ünnepi jellegzetességei és hagyományai is. Az egyik ilyen 

babona szerint például, ha egy eladósorban lévő lány egy harang köteléből három darabot letép, 

és a hajába köti azokat, akkor biztos lehet benne, hogy a közeljövőben kérőre talál majd. 

 

Advent Magyarországon 

A hajnali zsolozsma szintén az adventi szokások közé tartozik. Ilyenkor az emberek advent első 

vasárnapjától kezdve karácsony napjáig minden reggel misére mennek – ezt angyali misének is 

nevezik. A hiedelem szerint a hajnali mise előtt boszorkányok jártak kint, akik előtt be kellett 

zárni az ólakat, míg fel nem csendült az első harangszó. Az advent során továbbá voltak, akik 

pénzt temettek el, abban reménykedve, hogy az így megtisztul majd. 

 

Adventi koszorú 

Az első adventi koszorút egy hamburgi lelkész készítette az 

1800-as években. Az adventi koszorú manapság már kör alakú, 

és általában fenyőágakból készül (vagy azok fedik), illetve 

négy gyertya található rajta. 

A katolikus otthonokban ezek a gyertyák általában lila színűek, 

kivéve azt az egyet, amelyik a harmadik vasárnapot 

szimbolizálja, rózsaszínben. Minden adventi vasárnapon új 

gyertyát gyújtanak meg, amely isten egyre erősödő fényét 

szimbolizálja. Az utolsó vasárnap az adventi koszorú mind a 

négy gyertyája ég.   

 

 

Adventi naptár 

Az adventi naptár a 20. század elejéről származik. Az első 

úgynevezett adventi kalendáriumot egy német anyuka 

készítette fiának, Gerhardnak, aki képtelen volt karácsony 

napjáig várni, hogy kibonthassa ajándékát. Édesanyja, hogy 

valamivel lekösse a fiút, fogott egy kemény papírdarabot, és 

24 kis csokidarabot tűzött rá, amiből Gerhard minden nap 

egyet megehetett. Az advent majdnem minden napja 

valamilyen különleges jelentőséggel bír, és valamilyen 

hagyomány kötődik hozzá. A legnevesebbek ezek közül a 

Borbála (december 4.), a Szent Miklós (december 6.), Luca 

(december 13.) és Tamás (december 21.) napok. 
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Mikulás, avagy Szent Miklós ünnepe 

Mikulás napja a gyerekek egyik kedvenc ünnepe, a 

karácsony közeledtét jelzi, és általában ritkán jut 

eszünkbe, hogy a hozzá kapcsolódó szokások Szent 

Miklóshoz vezethetők vissza. Amint arra sem igen 

gondolnánk, a mai modern Mikulásokat elnézve, hogy 

a Miklós-napi ajándékozásnak is vannak paraszti 

hagyományai. 

Szent Miklós a IV. században 

élt, a kisázsiai Myra 

városának volt a püspöke, és 

már halála (343. dec. 6.) után nem sokkal kedvelt szentje lett az 

egyháznak, a pékek, gabonakereskedők, halászok, diákok, 

eladólányok, valamint a polgárvárosok patrónusaként tisztelték. 

Miklós püspök csodáiról számos legenda szól, ezek közül egyik szerint 

egy elszegényedett nemesemberen segített, aki három lányát tisztességtelen életre akarta 

kényszeríteni. Miklós, hogy ettől a lányokat megóvhassa, egy éjjelen, titokban, egy arannyal 

teli kis zsákot tett a nemesember ablakába. 

Mikulás-járás régen és ma 

A Mikulás szó a Miklós szláv megfelelője, a XIX. 

században került a köznyelvünkbe, amikor a mai 

ajándékozás szokása elterjedt, valószínűleg osztrák 

hatásra, Magyarországon. Ez a Mikulás még a 

mennyből figyelte a gyermekeket, segítői manók, 

angyalok vagy krampuszok voltak; a Lappföldön élő 

Mikulás alakja az utóbbi évtizedekben terjedt el 

magyar nyelvterületen, a globalizáció hatására. 

Talán meglepő, de a paraszti hagyományban is van 

gyökere a Miklós-napi ajándékozásnak: főleg a 

Dunántúlon és az északi részeken volt ismert a mikulásjárás. Eredete a középkori 

diákhagyományokkal rendelkező aprószenteknapi püspökválasztás, mely a XIII. században 

került át Miklós-napra. Az alakoskodó játékban Miklós püspök kíséretével betér kisgyermekes 

családokhoz, ott vizsgáztatja, imádkoztatja őket, majd tudásuk és viselkedésük szerint kapnak 

ajándékot vagy virgácsot. A kíséretben sokszor helyet kap az ördög alakja is, amely a Szent 

Miklós-legendákból eredeztethető, ugyanis a püspök számtalan esetben szégyenítette meg, 

vagy kényszeríette távozásra. Más helyeken legények, férfiak öltöztek be Miklósnak és 

ördögnek, előbbi nagy bundában, kenderszakállal, utóbbi bekormozott arccal, rossz ruhákban, 

és az utcán ijesztgették a járókelőket, főleg a gyerekeket. 

Ahogy a „lakhelye”, úgy megjelenése is változott az évek során. A mai Mikuláshoz hasonló 

alak megjelenéséről az 1860-as évekből van forrásunk. A Mikulás öltözéke ekkor még 

püspökére emlékeztet (fehér, aranyos misemondó ruha), a jó gyermekeket megajándékozza, a 

rosszaknak virgácsot rak a csizmájukba; sok helyen elterjedt, s mai napig is szokás, hogy az 

éjszakára az ablakba került csizmák reggelre telnek meg ajándékkal. 

A kelet-európai blokkban a szocializmus évei alatt huszadik század közepén, sőt, még az 1990-

es évek elején is általános volt, hogy december 6-a körül csokipüspökök jelentek meg az 

áruházakban, hiszen a pirosruhás Mikulás-alak a Coca-Cola reklámjában tűnt föl először – igaz, 

hogy ez 1931-ben volt, de hozzánk csak 1990. után jutott el a kultusza, ahogy a karácsonykor 

ajándékot hozó Santa Claus is, az amerikai filmek következtében. 

A Pitypang Óvodába és a Vadvirág Tagóvodába is december 6-án látogat el a Mikulás.  

4 



 

 

  

5 



 

 

Luca-napja, Luca széke 
 

Luca napja, a Gergely-naptár előtt az esztendő legrövidebb napja volt. Ez őseinknél, akik a 

természeti jelenségeket és változásokat pontosan számontartották, igen jelentős eseménynek 

számított. Amilyen mértékben tiszteletben tartották, ugyanolyan mértékben féltek is tőle. 

A régiek már a Luca napját megelőző este bekenték fokhagymával a kaput meg az ajtókat. 

Keresztet is rajzoltak mindenre, hogy a boszorkáknak ne legyen hatalmuk a házon. De keresztet 

rajzoltak az ólakra is: a tyúkólra, a disznóólra, a galambdúcra. Úgy gondolták, ha jól 

megfokhagymázzák a portát, a boszorka a közelébe se mer majd menni. Mert azt beszélték, 

hogy a boszorkáknak három nagy ellensége van: a kereszt, a fokhagyma és a Luca-széke. A 

Luca-széket, ahogy a neve is mutatja, pontosan december 13-án, Luca napján kezdték el 

készíteni. Tizenhárom darabból kellett állnia, és tizenhárom napig csinálták, tizenháromféle 

fából. Így épp karácsony estére, 25-re végeztek vele, amikor is a fiatalemberek magukkal vitték 

az éjféli misére. Mindenki felállt a maga faragta székre, abban a hitben, hogy ezen a kivételes 

napon meglátják a tetejéről a falu összes boszorkányát. Ám a lelepleződés után a fiataloknak 

hazáig kellett menekülnie, hogy a boszorkány el ne kapja, és széjjel ne tépje őket. A menekülő 

azzal tudott időt nyerni, hogy mákot szórt el az úton, mert azt a boszorkának egyesével kellett 

felszedegetnie. Mások szerint a szétszórt mák eltakarta az utat a boszorkány szeme elől.  

„Egedem-begedem, bőröm, bőröm, 

Bikk mázsárom kenderföldöm, 

Pön, pön, pönege, 

Száraz malom kötele. 

Tim, tám, palotám, 

Zöld csizmájú boszorkány, 

Kis ablakon kukucskál, 

Hajtsd ki balog, suta Pál!” 

 

A Pitypang és a Vadvirág Óvodában is december 13-án  

kerül megrendezésre a Luca-napi vásár.  

Mindenkit szeretettel várunk 12:30-13:00-ig  

és 15:00-17:00 óráig! 
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Karácsonyi alkotó délután 
 

 

Óvodánk hagyományához hűen, idén is megrendezzük a 

Karácsonyi Alkotódélutánt. Ez egy kellemes alkalom, 

amikor az óvodába járó gyerekek a kis családjukkal és 

velünk, az óvoda dolgozóival közösen hangolódhatnak az 

általuk talán legjobban várt ünnepre, a karácsonyra. 

Zenével, jókedvvel és kézműves foglalkozásokkal 

készülünk.  

A Pitypang Óvodában december 14-én szerdán, az 

óvoda előterében, illetve a tornateremben 4-4 asztalnál. 

A Vadvirág Tagóvodában december 15-én csütörtökön 

várjuk az érdeklődő családokat (testvért, mindkét szülőt 

vagy nagyszülőket). 

Reméljük, minél többen eljönnek! 

 

 

Gyermekkarácsony 

           

  

A Gyermekkarácsony az egyik 

legszebb ünnepe óvodáinknak. Hiszen 

olyan jól esik ez a kis meghittség, egy 

kicsit kikacsintani a rohanó hétköznapok 

mókuskerekéből, a nagy év végi hajrá 

közepette. Olyan jó adni és látni az 

örömöt! 

December 16-án a megérkezés 

pillanatától, sőt talán már az reggeli 

készülődéstől fogva valami különleges 

hangulat lesz úrrá rajtunk. Izgatottak 

vagyunk, telve vagyunk várakozással. Az ünnep tiszteletére csinos ruhát öltünk és örömmel 

lépünk be az ovi ajtaján. Megérkezvén a díszbe öltöztetett előtér, finom illatok, kellemes zene 

és az óvoda karácsonyfája fogad bennünket. A csoportszobákban is ünnepi a hangulat. Lázas 

várakozással, közös énekléssel, nassolással, izgatott beszélgetésekkel telik a reggel, majd a 

délelőtt folyamán sorban, minden csoport megcsodálja a karácsonyfát. Mire visszamegyünk a 

csoportjainkba, már ott vár bennünket a sok meglepetés. Kezdődhet az ajándékbontás és a játék! 
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Kedves Anyukák és Apukák! 

 

Újból kalandra hívjuk Önöket, tartsanak velünk 

idén is a mesék birodalmába! 

 

Az elkészült alkotásokat gondosan elolvassuk, 

kiállítjuk és megcsodáljuk. Formájuknak csak a 

képzelet szabhat határt: lehet nyomtatott, kézzel 

készült, rajzokkal díszített is akár. 

 

 

 

 

A meséket 2023. január 6-ig juttathatják el az 

óvodába. 

Jó szórakozást és sok vidám percet kívánunk a 

remekművekhez! 
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Hozd a kedvenc Mackódat! 

 

Mackókiállítás 

 

Február másodika jeles napnak számít a népi időjóslásban. A régiek megfigyelése szerint 

ugyanis e nap időjárásából következtetni lehet a tél hosszára. 

Ráadásul a hagyomány ezt a medvék előbújásával is összekapcsolja, így elvileg azt kell 

figyelni, hogy van-e árnyéka a medvének ezen a napon. 

Ha a medve nem látja meg az árnyékát, a népi megfigyelések szerint ez arra utal, hogy a 

tél már nem tart sokáig, és hamarosan beköszönt a tavaszias időjárás. 

 

A Pitypang Ovi és a Vadvirág Tagovi ezzel kapcsolatban rendezi meg hagyományos 

Mackókiállítását január 25-31. 

A meghirdetett időpontban hozd be kedvenc mackódat és gyűjtsd a szavazatokat! 

Ez idő alatt lehet behozni a plüssmackókat, bármilyen formában, régit-újat, kicsit és 

nagyot. 

A macikra szavazni lehet majd, a legtöbb szavazatot kapott maci tulajdonosa 

meglepetésben részesül. 

Eredményhirdetés: február 2. 

 

 

 

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! 
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Farsang 

                                                                                                                                                             

A farsangi időszak vízkereszttől a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig, 

hamvazószerdáig tart. A tavaszvárás ősi örömünnepe. 

„Felkötjük a farsang farkát” – mondták még jó ötven éve is az emberek, ha a farsangi 

időszakban meglátogatták a rokonokat, barátokat, ismerősöket, vagy szórakozni indultak. 

Farsang idején különböző szokásokkal, látványos eseményekkel próbálták elűzni a zord telet. 

A farsangi szokások az ünnepi időszak végére, „farsang farkára” összpontosulnak: a világ 

számos városában ekkor rendezik meg a híres parádékat, például a riói, vagy a velencei 

karnevált, Magyarországon pedig erre az időszakra esik a leghíresebb farsangi hagyomány a 

mohácsi busójárás. 

Magyar farsangi tradíciók 

A magyar farsangi szokások zöme néphagyományokra épül, elsősorban német eredetű 

tradíciókra. Mint minden jeles ünnephez, a farsanghoz is szervesen hozzátartoztak a 

jókívánságmondó és adománygyűjtő szokások. Ezekkel a farsangköszöntőkkel igyekeztek az 

emberek biztosítani az következő évre a jó termést, a szerencsét és az állatok egészségét. 

Sajómercsén például a fiatal fiúk egy nyárssal a kezükben kopogtattak be az ajtókon, majd 

elszavalták ezt a mondókát: 

 

Óh, óh farsang kedves idő 

Elmúlt már az óesztendő, 

Ez újban is vigadjanak, 

Ha nem adnak szalonnát, 

Farkas hordja a disznát, 

Ha nem adnak tojáskát, 

Girind (= görény) hordja a tyúkját. 

 

A mondókák mellett a dramatikus játékok, valamint a maszkos-jelmezes felvonulások is 

elterjedtek országszerte. A halottas játékoknak, temetési paródiáknak különös jelentőségük volt 

a farsangi időszak végén, hiszen összekapcsolódtak a tél temetésével. Húshagyó kedden sok 

helyen szalmabábut (kiszét) vagy koporsót égettek, ezzel jelképesen is lezárták a farsangot. 

Természetesen a maskarák és a hozzájuk kötődő szokások tájegységenként nagyon eltérők: a 

Csallóközben élő legények például csoportosan járták az utcákat, női ruhát viseltek, katonának, 

koldusnak vagy menyasszonynak öltöztek. A fejükre harisnyát húztak, vagy bekormozták, 

belisztezték az arcukat. A házaknál nagy felfordulást csaptak, és közben egy kis ételt is 

próbáltak elcsenni a lakóktól.. 

 

Világörökségi értékünk: a mohácsi busójárás 

Ha a farsangi alakoskodásokról van szó, sokunknak a mohácsi sokácok busójárása jut rögtön 

az eszébe. Ez a mulatság régen farsangvasárnap reggelétől húshagyókedd estéjéig tartott, de az 

érdeklődők népes tábora miatt már 3 nappal korábban, csütörtöktől elkezdődnek a programok, 

idén ez február 24-re esik. Ilyenkor tartják a kisfarsangot, amikor a Jankelék, a 

„busónövendékek", beöltözve járják a várost, és riogatják a járókelőket. Az egyik legkedveltebb 

program az esti máglyagyújtás: a főtér közepén egy hatalmas, ház méretű máglyát lobbantanak 

lángra, hogy a busók és a vendégek körbetáncolják azt, miközben a hangos zenét időnként 

megtöri a török korabeli ágyúk hangja. Ez a különleges tradíció 2009-óta az UNESCO 

Emberiség Szellemi Kulturális Örökség reprezentatív listáján is szerepel. 

A Pitypang Oviban február 22-én, a Vadvirág Tagoviban február 23-án kerül megrendezésre 

a zártkörű farsangi mulatság.  

 
forrás: https://csodasmagyarorszag.hu/cikkek/farsang
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Visegrádi Fellegvár 

-Ahol életre kel a történelem- 

Visegrád talán legemblematikusabb építménye, melyre a köznyelv többnyire csak visegrádi 

várként utal, ezzel is kiemelve a Várhegy tetején magasodó, tiszteletet parancsoló 

épületegyüttes kulturális jelentőségét. 

Valójában a Várhegy tövében található Salamon-torony is része az egységnek, mint Alsóvár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai állapotában már kell hozzá némi képzelőerő, hogy a két különálló látványosságként 

megszokott és külön is emlegetett építményt összekössük. Ehhez nyújt egy kis segítséget a 

rekonstruált alaprajz. 

Évről évre több tízezren látogatnak el a város legmagasabb pontján fekvő Fellegvárba, melynek 

teraszáról rendkívüli panoráma nyílik a Dunakanyarra, s mely több, elsősorban a középkorról 

szóló izgalmas kiállításnak is otthont ad. 

 

A Fellegvár állandó kiállításai: 

• Szent Korona kiállítás 

• Vártörténeti kiállítás 

• Panoptikum (1335-ös visegrádi királytalálkozó emlékére) 

• Középkori fegyvertörténeti kiállítás 

• Úri vadászat a középkorban 

• Szabadtéri középkori hadieszköz bemutató 
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Elmesélem, mi történt a télen Dörmikével.  

Dörmike kövér kis medvebocs. Nyáron úgy mozog a málnás domboldalon, mint egy barna 

gombóc, Gyertyaszentelőkor pedig kinéz a barlangjából, mint afféle rendes mackó, 

megszimatolni, hogy késik-e a tavasz.  

Az idén bizony késett. De a gyerekek, akik az erdőszéli tavon korcsolyáztak, nemigen bánták. 

Vidám zsivajuk elhallatszott a medvebarlangig.  

Dörmike látta tulajdon árnyékát a sziklafalon, és hallotta az okos medvepapa dörmögését: 

- Télnek, fagynak nincs még vége, visszabújunk ma estére!  

Medvamama ráduplázott:  

- Nem lábolunk ki a hóból, derekam is rosszat jósol!  

Sehogy sem tetszett ez Dörmikének. Ő csak azt látta, hogy süt a nap, vakító téli szépségében 

pompázik az erdő. No és a gyerekek úgy kacagtak a jégen, hogy megirigyelte őket. Alig várta, 

hogy arrafelé settenkedhessék. Hiába károgott a fán Varjú néne, hogy:  

- Édes öcsém kár, kár, veszedelem vár, vár! - Dörmike elbújt egy vastag fatörzs mögé, onnan 

kukucskált ki. Karcsi, Pista, Julika, Panni mind ott korcsolyáztak a tükörsima jégen. A 

mackónak tátva maradt a szája. Hogyisne! Míg ő a dohos medvebarlangban kuporog, és öreg 

medvék horkolását hallgatja, addig ezek itt vidáman szórakoznak. Csak egy kis fényes valamit 

kell a lábukra csatolniok, és máris repülni tudnak a jégen.  

Nagy pattogással végighúzta körmeit a fa derekán, és akkorát brummogott bánatában, hogy a 

gyerekek észrevették.  

- Jaj, a medve! - kiáltották rémülten, és korcsolyáikat lerugdalva százfelé szaladtak.  

Több se kellett a mackónak! Lecammogott a tó partjára, és próbálgatni kezdte tányértalpára a 

korcsolyákat.  

Meglátták a cinkék, köréje sereglettek. Kisvártatva odasompolyogtak a szarvasok, őzek, sőt 

még a rókák is. Egy mókus felébredt, kinézett az odújából, és mindjárt ajánlkozott, hogy befűzi 

a korcsolyaszíjakat. Támadt akkora csődület, hogy a legkisebbik nyúlgyerek már nem is látott 

jól, pedig lett volna néznivaló. Csak Varjú néne kiáltozott a fán, hogy: 

- Kár, kár, jaj de kár! Jégre ment a medve már! 

Bizony, a meggondolatlan mackó négy korcsolyával a tányértalpain nekiment a síkos jégnek. 
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Jobbra lódult, balra lendült, 

széles ívben körbeperdült, 

egyik lába hátra húzott, 

másik három félrecsúszott, 

hosszan siklott, mindig 

arra, 

amerre épp nem akarta! 

A mókusok úgy kacagtak, 

majd az ágról leszakadtak, 

látva, hogy a mackót játszva 

viszi a négy korcsolyácska! 

 

 

A nagy nevetéstől aztán hirtelen megrepedt a tó jege. Dörmike nagyot puffant, és nyakig 

elmerült a lékben. Prüszkölt, csapkodott, krákogott! Szerencsére nem volt mély a tó, a 

mókusnak meg akadt annyi esze, hogy Pannika ottfelejtett piros sálját a medvebocs nyakába 

akassza. Nekirugaszkodott az erdő népe: - Hó-rukk! Hó-rukk! 

Húzta, aki csak bírta! . . . Még a cinegék is ráültek a bocs feje búbjára, és - mert több nem telt 

tőlük - hát a fülét húzták. 

 

Most károgott csak igazán a varjú! Meghallotta a mosolygós napocska, ijedtében elbújt, és 

olyan hideg lett, hogy mire az állatok partra ráncigálták Dörmikét, tele volt a bundája 

jégcsapokkal. Csak úgy csilingeltek, amint átfutott az erdőn! 

A barlang sziklafala messziről visszhangozta az állatok csúfondáros nevetését: 

- Tóba pottyant a nap hőse, Korcsolyázó Dörmögőcske! 

 

Otthon alig ismert rá az édesanyja. Igazán szerencse, hogy medvepapa már régen kidobta a 

somfabotját, de talán amúgy sem vette volna elő, hiszen a bocsa így is elég jó leckét kapott, 

meg egy alapos náthát, ráadásnak. 

 

Még most is issza a hársfateát. Ha télen megfájdul a torkotok, igyatok meg ti is egy csészével! 
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 Amikor az idő megáll… 

… legalábbis így érezhetünk, amikor egy 

befagyott vízesésben gyönyörködünk.  

Magyarországon barangolva is szinte minden 

tájegységen találkozhatunk a mesebeli látványt 

nyújtó természeti képződményekkel.  

Mecsek – Csurgó patak 

A Csurgó patak a Hidas-völgy közepe táján 5-6 

méteres vízesést képez.  

A helyi monda szerint az óriási jégcsapok egy 

rossz útra csábító tündér megfagyott könnyei, 

aki büntetésből könnyezik. 

 

Szentendre – Dömörkapu vízesés 

Szentendre határától pár perces sétára található a vízesés. Az odavezető út gyerekekkel, 

babakocsival, biciklivel is kényelmesen megközelíthető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízesések hazánkban, amiket még érdemes felkeresni:  

https://www.erdekesvilag.hu/a-legszebb-magyarorszagi-vizesesek-es-vizi-zugok/ 
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Tudod mire fog emlékezni a gyermeked felnőttként?  

Arra, hogy milyen volt melletted élni: 

 Az egyszerű pillanatokra, amikor csak összekacsintottatok vagy 

ugyanazt a dalt kezdtétek dúdolni. 

 Az estére, amikor nem tudott aludni vagy rosszat álmodott és 

engedted, hogy melléd kuckózzon, bebújjon a jó puha takaród alá. 

 Az esős délelőttre, amikor gumicsizmát húztatok és 45 percen át 

guggoltatok 3 pocsolya mellett, ahol figyelni kellett, a kavicsok 

mekkora hullámot keltenek és a csigák milyen gyorsan húzzák be 

a szarvaikat. 

 A napsütéses délelőttre, amikor új tájakat fedeztetek fel és cél 

nélkül barangoltatok a vidéken vagy a nagyvárosban. 

 A reggeli, ágyba vitt kedvencbögrés kakaóra. 

 A fürdés előtti birkózásokra. 

 A pizsamás diavetítésekre. 

 A kiváltságos alkalmakra, maikor együtt paníroztátok a cukkinit, és övé lehetett a 

tojásos tál, vagy ahogy keverhette a kezével a süti tésztáját, amikor együtt törölgettétek 

a port, vagy csavartátok össze az új ikeás bútort, amikor rábíztad, hogy vásárolhat 

magának egyedül a kisboltban, amíg te kinn várod az ajtóban. 

 Arra, hogy este oda guggoltál mellé és a fülébe súgtad, hogy ne haragudj, hogy 

kiabáltam veled, nem kellett volna, sajnálom, legközelebb máshogy próbálom, 

szeretlek! 

Megmaradnak a különleges nagy kalandok is, a szülinapi ajándékok, gyönyörű tájak és 

utazások. De semmi nem fogható a legegyszerűbb együtt töltött pillanatokhoz, az érzelmi 

biztonsághoz. Nem baj, ha nem minden pillanat ilyen, sőt. Az életszerű, 

hogy sokszor rohanunk, nem vagyunk mindig együtt, vagy ha együtt is 

vagyunk, csak feszítjük egymást. Ez van, nem vagyunk ezzel egyedül. 

De ahelyett, hogy korholnánk és bántanánk magunk emiatt, 

emlékeztessük magunkat, hogy sokszor a legegyszerűbb pillanatok 

jelentenek nekik a legtöbbet.  

Jól akarjuk csinálni, és néha túlbonyolítjuk. Pedig mindannyian arra 

vágyunk leginkább, hogy együtt legyünk és hogy szabadon, félelem és 

rettegés nélkül lehessünk azok a másik jelenlétében, akik vagyunk. 

Gyakoroljuk azt, hogy magunknak, a saját érzéseinknek is tág teret adunk, 

hogy nem táblázzuk be minden percünk és gondolatunk, hogy (ha nem is hisszük el, hogy 

megérdemeljük, de) kedvességet és gyengédséget áramoltatunk magunk felé is. Mint egy 

nagyon kedves barát, egy nagyon támogató mesebeli apó, Dumbledore vagy Gandalf vagy egy 

nagyon jó, melegszívű gondoskodó anyó. Fürdőzzünk meg a pillanatokban, mossuk tisztára a 

saját agyunk és zökkentsük ki magunkat napról napra a borús vagy éppen félelemkeltő 

mókuskerekeinkből. 

forrás: @anyatukor Záborszky Zsófia 
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Amikor beköszönt a hideg és a rövid, szürke nappalok, akkor gyermekeinkkel együtt 

beszorulunk a házba. Vágyakozva nézünk ki szeretett kertünkbe, és eszünkbe jutnak a nyári 

nappalok, amikor a gyerekek szinte be sem akartak jönni a kertből. Adunk néhány tippet, 

amellyel még a legkisebbek figyelmét is sikerül a tablet és az internet világáról elvonni, és 

szívesen fognak a szabad levegőn tölteni hosszabb időt rendszeresen. 

Gondoltál már arra, hogy télen is lehet akadálypályát készíteni a kinti játékhoz? Sőt, ha még hó 

is van, különleges élményt varázsolhatsz a gyerekeknek extra feladatokkal. 

Jelöljetek ki egy területet, amit körbe kell szaladni a gyerekeknek (ez lehet egy parkban is akár) 

és megadott helyeken el kell végezniük a következő feladatokat: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

és megadott helyeken el kell végezniük a következő feladatokat: 

 

• Készíts a hóba fekve “hóangyalt”!  

• Tölts meg egy vödröt hóval! A vödör mellé adhattok kisebb-nagyobb lapátot is, de 

természetesen kézzel is pakolhatják a havat a gyerekek. 

• Hógolyókkal célbadobás. A cél lehet egy fa, amit el kell találni, vagy egy földre 

helyezett vödör, esetleg hóba rajzolt kör. Lehet a feladat az is, hogy mindhárom 

változatot teljesítsék a gyerekek. 

• Ha a területen van egy kisebb-nagyobb domb, akkor lehet a feladat a dombra 

felkapaszkodás és lecsúszás – akár szánkóval. 

• Építs egy hóembert, vagy bármilyen hóállatot, hóvárat! Ehhez akár a 

homokozóformákat is odakészíthetitek!  
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Ha éppen nincs hó, akkor se keseredj el, hiszen bármilyen játékos feladatot kitalálhattok. 

Például: 

 

• Egyik fától a másikig hátrafelé kell menni. 

• Lehet célba dobni egy fára kis kavicsokkal, göröngyökkel is. 

• Dombra fel- és leszaladni hó nélkül is lehet. 

• Ha vannak a területen fák, bokrok, azokat kerülgetve is kialakíthattok egy útvonalat, 

amit meg kell tenni a gyerekeknek. 

 

 

Színes építőkocka készítése 

 

A jégkockatartóinkat vízfestékes vízzel feltöltve nagyszerű 

építőkockákat fagyaszthatunk, amellyel kisebb házakat is építhetünk, 

vagy színes gombokkal láthatjuk el a hóemberünket. 

 

 

 

Buborékfagyasztás 

 

Nagyobb hidegben a szappanbuborékok képesek csodás 

hógömbként megfagyni a hideg hatására. Hátat fordítva 

gyermekeink megalkothatják a „legnagyobb” hógömböt, majd 

megfordulva kiderül, kinek sikerült nagyobb gömböt fújnia. 

Izgalmas és olcsó játék, de mindenképpen figyelnünk kell a 

réteges öltözésre és arra, hogy mennyi ideig tarthat a játék a hidegben. 

 

 

Építsünk közösen madáretetőt! 

Amíg apával a madáretető hulladékanyagból való összeállítását élhetik meg a gyerekek, addig 

anyával a színversenyben összeszedett termésekkel díszíthetik, szépíthetik tovább az alkalmi 

madáréttermet. Közben meséljünk, beszélgessünk velük és hagyjuk, hogy szárnyaljon a 

képzeletük. Nem baj, ha fejjel lefelé fog állni a madáretető, vagy ajtó lesz rajta, ami mindig 

nyitva áll. A gyerekek nem a mi terveinket kell, hogy legyártsák, hanem inkább a közös 

ötletelésből szülessen valamilyen egyedi darab. Előzőleg olvassunk utána közösen, hogy mivel 

kell majd feltölteni a madáretetőt, és keressük ki azokat a madarakat, amelyek előfordulhatnak 

majd a kertünkben, írjunk listát és gyűjtsük be a szemünkkel őket, elbújva a kertben. Így máris 

egy újabb játékkal bővítettük a palettánkat. 
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 Légy nyomolvasó! 

 

 

Téli barangolásaitok alkalmával, ha 

figyelmesek vagytok és ha a szerencse is 

mellétek szegődik, állatok nyomaira 

bukkanhattok a friss hóban. A hó szinte 

egy élő képeskönyv az állatok lábnyomait 

nézegetve! 

 

 

Következő téli kirándulásotok alkalmával vidd 

magaddal ezt a vadlábnyom-határozót és törd a 

fejed, hogy milyen állat járhatott ott előtted!  

Mi mindent árul el egy lábnyom a hóban? Aki 

nagyon ügyes, már meg tudja különböztetni az őz 

és a szarvas nyomát egymástól vagy a kutya és a 

róka tappancsnyomait. 

Sőt! A profi nyomkövető nem csak azt tudja 

kideríteni, hogy melyik állat hagyott nyomot, 

hanem a nyomvonalról kiszámíthatja az állat 

nemét, korát, és néha azt is, hogy milyen 

egészségnek örvend. 

Amire figyelj! 

Az erdőt-mezőt járva, mástól se vedd el ezt a 

mókát! Vigyázz a nyomokra, ne lépj rá! Hátha 

más is erdei nyomvadászatra indul és szeretné 

felkutatni az állat láb/mancsnyomát.
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 sétálni a hóesésben 

 szánkózni 

 korcsolyázni 

 adventi kalendáriumot bontogatni 

 adventi gyertyát gyújtani 

 karácsonyfát díszíteni 

 kirándulni a havas erdőben 

 hóangyalt készíteni 

 kipirult arccal nevetni a hidegben 

 társasjátékozni otthon forró csokit inni 

 meleg habfürdőt venni 

 illatos narancshéjat szárítani 

 sült fahéjas almát sütni 

 szaloncukrot készíteni 

 hóesésben sütni 

 levelet „írni” a Mikulásnak 

 képeslapot készíteni 

 ünnepi dekorációt készíteni 

 popsitepsizni a dombon 
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Hóember 

A legcukibb és a legegyszerűbb hóember, amit Ti magatok is eltudtok készíteni. 

Nincs szükség sok mindenre: 

• egy fehér zoknira 

• töltőanyagra (vatta és rizs) 

• szalagra 

• gombokra 

• fonalra  

• egy színes zokni csücskére 

Elkészítés: 

A zokni aljába rizst kell szórni, ez fog abban segíteni, hogy megálljon a saját „lábán”. Miután 

rizst tettél bele, elkezdheted szép kerekre kitömni a hóember pocakját. Ne töltsd teljesen tele, 

hagyj helyet majd a fejének is. Miután készen vagy a teste alsó részével, egy fonal segítségével 

jól kössétek össze azt a részt. Ezek után elkezdheted a fejét is kerekre kitömni. Ha végeztél 

vele, ezt is jó szorosan kösd össze.  

Most a színes zokni csücskéből csinálj egy kis sapkát és kérd meg anyáékat, hogy segítsenek 

felragasztani.  

Elkezdhetitek a gombokat felragasztani rá, majd jöhet a szalag a nyakába, mintha sál lenne 

rajta. Ezek után pedig már csak a kis arcát kell megrajzolnod és készen is vagy a hóembereddel.  
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Téli madárkalács 

 

A tél közeledtével, sok madár melegebb éghajlatra repül. Ám a tőlünk északabbra fekvő 

helyekről hozzánk költöznek át az ott élő madarak. 

A madáretetőkben kora reggel a legnagyobb a forgalom, hiszen a hosszú fagyos éjszaka után a 

madaraknak szükségük van az energia pótlásra. 

Készítsünk házilag madáreledelt! A finom madárkalács összegyúrása nem bonyolult. 

 

Madárkalács készítése: 

250 gramm zsiradékot megolvasztunk. Egy tálban összekeverünk 170-170 gramm zabpelyhet, 

aprított diót, búzadarát, növényi magvakat és mazsolát. A keverékből 5 kanálnyit félreteszünk, 

a többit leöntjük az olvasztott zsiradékkal, majd lehűtjük. Amint a zsír keményedni kezd, 

nedves kézzel golyókat formázunk belőle és középen zsinórt fűzünk keresztül. A maradék 

magkeveréket újságpapírra öntjük és meghengergetjük benne a golyókat. Máris kiakaszthatjuk 

elérhető, de biztonságos helyre a madaraknak!  

Egy narancshéj vagy muffin sütő is jó formát adhat - így nem kell a golyó formázásával 

bíbelődni. 
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 Hozzávalók: 

• 7 db tojás 
• 100 + 40 g 
kristálycukor 
• 120 g liszt 
• 40 g mandula, finomra 
reszelve 
• 2 nagy csipet só 

 
 
 
 

Fotó: mindmegette.hu 

 
Elkészítés: 
A piskótához a tojások sárgáit, egy csipet sót és a cukor nagyobbik részét elektromos habverővel 

fehéredésig habosítjuk. A fehérjét a másik csipet sóval elkezdjük habbá verni, mikor már félig 

kemény, két részletben hozzáadjuk a maradék cukrot. Ekkor már fényes, kemény habbá 

verhetjük, fel tudja venni a cukrot és ki is fényesedik tőle.  

A tojássárgájás masszát hozzáforgatjuk óvatosan a fehérjéhez, és miközben óvatosan 

kevergetjük, hozzászitáljuk a lisztet és a finomra reszelt mandulát. Egy nagy méretű, sütőbe 

passzoló tepsi aljára szabunk egy tökéletesen illeszkedő sütőpapírt, ügyelve, hogy a sarkai se 

gyűrődjenek. Beletesszük a masszát és elsimítjuk. 180 fokra előmelegített sütőben 10 percig 

sütjük. Ha elkészült, még forrón körbevágjuk a piskótát és egy deszkára csúsztatjuk. Letakarjuk 

még egy sütőpapírral és még egy deszkát ráteszünk, hogy egyenletesen simuljon ki a piskóta és 

egyenes legyen a felülete. Hagyjuk így langyosra hűlni, közben elkészítjük a vanília krémet. 

Egy habverő segítségével a lisztet összekeverjük a hideg tejjel, a cukorral és a vanília kikapart 

magjával. Tűzre tesszük, és felfőzzük. Sűrű, sima állagú masszát kell kapnunk, amit 3-4 percig 

intenzíven keverve forralunk, ügyelve, hogy le ne égjen. 

Ha elkészült, áttesszük egy keverőtálba és elektromos habverővel intenzíven keverve, még 

forrón hozzáadjuk a tojássárgáját. Mikor a keveréstől langyosra hűlt a massza, apránként 

adagolva közepes fordulatszámmal keverve, hozzáadjuk a vajat is.  

A piskótáról vegyük le a deszkát, óvatosan húzzuk le róla a sütőpapírt és kenjük meg bőségesen 

baracklekvárral. Ha kissé beszívta a lekvárt, rákenhetjük a langyos vaníliakrémet is. A 

megtöltött piskótát sütőpapír segítségével tekerjük fel, és fóliával is szorosan tekerjük körbe. 

Tegyük hűtőbe egy éjszakára, másnap szobahőmérsékleten tartva szeleteljük fel.  

Tálalás előtt a tetejét hintsük meg porcukorral. 

 24 

Vaníliakrém: 
• 40 g liszt 
• 250 ml tej 
• 75 g porcukor 
• 65 g vaj 
• ½ vaníliarúd 
• 1 db tojássárgája 
• Baracklekvár 
• Porcukor 

 



 

   
 

 

 

 
  

    

 Hozzávalók:  

Tészta: 
• 600 g liszt  
• 120 g porcukor 
• 1 csomag szárított élesztő 
• 3 db tojás 
• 80 ml tej 
• 70 ml víz 
• 150 g vaj, kézmelegen + a forma kikenéséhez        
• 1 kk. só 
• ½ narancs reszelt héja 

Töltelék: 
• 180 g étcsokoládé 
• 100 g vaj 
• 50 g porcukor 
• 30 g kakaópor 
• 1 kk. só 
• 100 g sótlan, pörkölt mogyoró, aprítva 

 
Elkészítés: 

A tejet és a vizet összekeverjük, meglangyosítjuk és feloldjuk benne a porcukrot. Hozzáadjuk 

az élesztőt, elkeverjük és pár percig hagyjuk pihenni. Végül a felvert tojásokat is hozzáadjuk.  

Nagy méretű tálban az átszitált liszthez adjuk a sót, reszelt narancshéjat és az élesztős 

keverékünket is. Elektromos dagasztóval kidolgozzuk a tésztát, miközben 5-6 részletben 

adagoljuk hozzá a vajat. A dagasztásra szánjunk legalább 6-10 percet, míg sima, selymes tésztát 

nem kapunk. A tálat lefóliázzuk és hűtőbe tesszük egy éjszakára. Másnap a töltelékhez 

felolvasztjuk együtt a csokit és a vajat, majd hozzáadjuk a porcukrot, a kakaót, a sót és a 

mogyorót. Langyosan tartjuk, amíg elkészítjük a tésztát, amit enyhén lisztezett felületen kb. 45 

x 45 cm-es alakúra nyújtunk. Rákenjük a csokis tölteléket, és szorosan feltekerjük, mint egy 

kakaós csigát. Hosszában félbevágjuk a tésztát, és spirál alakban szorosan felcsavarjuk a két 

töltött tésztacsíkot. Egy kb. 30 x 10 x 8 cm-es sütőformát kivajazunk és beletesszük a csavart 

kalácsunkat. Lefóliázzuk, és szobahőmérsékleten dupla méretűre kelesztjük a formában. 

A tetejét megkenjük egy kis tejjel felvert tojással és előmelegített, 190 fokos sütőben 35-40 perc 

alatt szép gesztenyebarnára sütjük.  

Míg sül a kalács, a narancslevet a porcukorral felforraljuk és hozzáadjuk a szerecsendiót. 

A narancsos szirupot a már kész kalács tetejére csurgatjuk, hagyjuk így langyosra hűlni. Miután 

szépen magába szívta a szirupot és szaftos lett, ujjnyi vastag szeletekre vágjuk és így kínáljuk. 

 

Jó készülődést kívánunk! ☺ 
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Fotó: aprosef.hu 

Narancsszirup: 
• 200 g porcukor 
• 130 ml frissen préselt narancslé 
• 1 csipet őrölt szerecsendió 

 



 

   
 

 

 

 
 Gy1.: Rossz vagyok? 

Gy2.: Nem, csak agresszív. 

 Gy1.: Milyen illatos vagy! 

Gy2.: Persze, mert anya bepréselt. 

 Képzeljétek el, egyszer azt álmodtam, hogy nyalom a fagyit a Páratlanban, de igazából 

nem is a fagyit nyaltam, hanem a tenyeremet! 

 Holnap problamunk lesz, biztos valami huncutság! 

 Milyen agresszív vagy most velem! 

 Olyan szép vagy, mint egy egyszarvú! 

 Voltunk az állatkertben és láttunk sünhangyát! 

 Én olyan szépet építettem, hogy csak a napnak a lementéje! 

 Ne üvölts, mert megvakulok! 

 Az egy geopárd! 

 Megkarcolt engem a kő, meg a beton. 

 Én kérek még burkonyát. (bulgur) 

 Úgy bepörög, mint szürke szamár a ködben. 

 Én látom, hogy fél 30 van. 

 Az utolsó óvodai napom után jön a mami fotel. (mami hotel) 

 Húha. Azta! Úgy csillogsz, akár a…, akár a …. gyöngyök. 

 Képzeljétek el lányok, hogy én anya pocakjában születtem 

 Ópirenciás tenger. 

 Hetedhét országos csizma. 

 Tartomás hús. (tarhonyás hús) 
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Karácsonyfa, sütemények, ajándékok és vigasság? 

BADARSÁG és BORZALOM!  

A borz értelmes lény és végigalussza a hideg telet! – gondolja 

mesénk főhőse, Morcos Borz, akit az erdő többi állatával 

ellentétben nem hoz lázba a karácsonyi készülődés, hiszen ő 

aludni készül. 

Az éléskamra roskadásig tömve, az ágymelegítő tele forró vízzel, 

semmi akadálya borzunk jól megérdemelt pihenésének. 

Ám egyszer csak: kopogtatnak! Nem is egyszer, 3x is! 

Hogy hogyan lesz az egyre morcosabb borzból a karácsony 

– és a vakond – megmentője? 

Kiderül a mese végére! 
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Tél 

 

Csend… Tartalmas, már hallható csend telepszik a tájra, szívetek kertjébe. Elégedett 

nyugalmatok akár a hó, zajtalanul takarja szikrázó leplével értékét a földnek. Védelmébe zárva 

a rügyeket, vigyázva az eljövendőt. Vége a virágzásnak és küzdelmeknek, ideje van a nyugodt 

pihenésnek. Éppúgy, mint egykor nektárral telt szívetek, melyből már tápláló méz fakad. 

A szerelem kinőtte köpenyét, és életre kel a szeretet… 
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