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PITYPANG TEHETSÉGMŰHELY 

A 2022/23-as szorgalmi időszakban, óvodánkban sikeresen megkezdte munkáját A Pitypang 

Tehetségműhely.  

Óvodáskorban csak tehetségígéretekről, gyanúról, csírákról, lehetőségekről beszélünk, az 

azonosításuk és fejlesztésük KÉPESSÉGEIK és SZEMÉLYISÉGÜK megismerése által 

lehetséges. Ennek tudatában óvodánk nagycsoportos gyermekei közül az óvónők segítségével, 

„terelgetésével” bontogatta szárnyait Belicza Bercel, Mák Merse, Szívós Lili, Rózsa Noémi, 

Tóth Jázmin és Varga Emese, büszkén mondhatjuk, sikerrel. 

Több versenybe is bekapcsolódtak pl. a Pagony által kiírt CSINÁLJUNK PAPÍRSZÍNHÁZAT 
(Vadadi Adrienn, Szüreti mulatság című meséjéből) c. rajzpályázatba, ill. munkájukkal 

elhozták a pálmát -  országos első helyezést kaptak. 
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A következő siker egy különdíj volt, melyet a Téli erdő című alkotással érdemeltek ki a 

gyermekek, Palásthy Ágnes írónő jóvoltából. 

Szem előtt tartva óvodánk programját is, a pályázatok mellett a hagyományokra is fókuszálva, 

varrással készült karácsonyfadíszeket is készítettek az ügyes kis kezek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További sikerről számolhatunk be, a nemrég nyílt gyermekeket és felnőtteket egyaránt 

csalogató Gofrim Gofrizó is pályázatot írt ki, melyen szintén elhozták a Pitypangos gyermekek 

az első három helyezettnek járó díjat.  

 

  

  

  

 

 

 I.hely: Tóth Jázmin alkotása       II.hely: Cserháti-Váci Anna alkotása    III.hely: Szegfü Vince alkotása 

 

A munka itt nem ért véget, mert alkotni jó, mert alkotni öröm! Kalandra fel! 
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Az idei évben is megrendeztük a Pitypang Óvoda és a Vadvirág Tagóvoda meseíró 

pályázatát, amelyre 27 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!  Egy mesét közülük 

most megosztunk az újság olvasóival  

Pajti kutyánk 

Egyszer volt, hol nem volt, még a születésem előtt történt meg ez a hihetettlen dolog.  

Tudjátok én nagy családból származom, három testvérem van... De valami furcsa a mi 
családunkban. Mindjárt el is mondom, miért.  

Amikor még anya pocakjában voltam, már volt a szüleimnek kettő gyereke, Beni és Vendi. 

Még icurka-picurka babák voltak, mikor 

elköltöztek egy emeletes házból, a mi 

kis Mákgubónkba. Azóta is itt 

élünk. Apukám nem akart 

állatot otthonra, mert mindig 

majd csak a gond lesz velük és 

majd nekik kell gondozni. Így 

Anyukámmal megbeszélték, 

hogy akkor ne legyen, mert elég 

lesz majd a lurkókat gondozni és 

nevelgetni. Pont mikor ezt 
beszélték mentek le Dédiékhez, 

Szeghalomra. Éppen már fél úton 

jártak, amikor egy fekete kis folt 

jelent meg az út közepén. Apa nem 

tudta mi lehet az, így lelassított és erősen 

koncentrált, hogy meglássa mi is van az autó elött. Nehezen lehetett 

kivenni, ezért lassan közelebb hajtott. Akkor látta meg, hogy az a feketeség egy édes pici kutya. 

Sajnos anyukája nem volt sehol és a kicsi szőre is el volt ázva. Látszott, hogy éhes és fázik, 

nincsen gazdája. Nem gondolkoztak sokat a szüleim, egyből betették a kocsiba az elveszett 

kutyust. A testvéreim hamar megszerették a névtelen állatot és beszerették volna fogadni. 

Apáék tanakodtak, de az a bánatos barna kutyaszem megolvasztotta a szívüket, így elnevezték 

Mák Pajtásnak.  

Így történt meg az, hogy három testvérem van. Pajtival sokat szoktam aludni és játszani. Ő meg, 

mint egy igazi bátyus vigyázz rám és megvéd. Amikor félek, csak mellé kell bújnom és 

megnyugtat.  

Pajti mindig velem és a testvéreimmel lesz. Ez a mi furcsa, de annál cukibb családunk. 

          Mák Merse  
Bóbita csoport 
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Hamarosan mindenhol nemzetiszínű lobogókat lenget majd a szél, az emberek pedig kokárdát 

tűznek a ruhájukra. Mivel a gyerekek kíváncsiak, biztosan felteszik majd a kérdést: “Miért?” 

Tényleg, hogyan is lehet elmagyarázni egy kisgyermeknek, hogy mit is ünneplünk ilyenkor? 

Szerintem: egyszerűen, az életkoruknak megfelelően, egy kis meseszerű történetbe ágyazva. 

És persze mindez jobban megmarad bennük akkor, ha közben játszhatnak is. Mondjuk lehet 

belőlük erre a napra igazi kis huszár!  

 

 Mi történt? 

Elmesélhetjük, hogy nagyon régen az itt élő embereknek egy császár parancsolt. (A török 

császár már ismerős fogalom a számukra a “Kiskakas gyémánt félkrajcárja” című meséből.) Ez 

a császár sajnos nem volt jó és igazságos uralkodó. Nagyon sok ember szegénységben, 

elégedetlenségben élt.  Egy napon – éppen március 15-én – egy pár fiatalember elhatározta, 

hogy ennek véget kell vetni. Ők voltak azok, nézd csak! 

 

 

Egy kávéházban összegyűltek és leírták egy papírra, mit is szeretnének a magyar emberek. 

Aztán nagy örömmel elindultak a nyomdába, hogy kinyomtassák, amit kitaláltak. Szerették 

volna, ha mindenki elolvassa! Szakadt az eső, ők mégis lelkesen mentek, és az utcán egyre 

többen csatlakoztak hozzájuk. A végén már rengetegen voltak, nagy tömeg hömpölygött a 

téren. Petőfi Sándor elszavalta az előző nap írt versét: “Talpra magyar, hí a haza, itt az idő, 

most, vagy soha…!” Az embereknek nagyon tetszett a költemény, tapsoltak, kiabáltak, 

éljeneztek! 

A császár, amikor megtudta, hogy el akarják őt küldeni, katonákat hívott össze és megtámadták 

a magyar embereket. De a magyar férfiak sem hagyták magukat, nagyon bátran szembeszálltak 

a császár katonáival és addig harcoltak bátran, ameddig csak tudtak! Ezekre a bátor magyar 

huszárokra emlékezünk március 15-én! Az ő tiszteletükre viselünk nemzetiszín kokárdát! 

 

 

forrás: https://jatsszunk-egyutt.hu/marcius-15-gyerekszemmel/  
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A Víz világnapja fontos nap, amit a gyermekek számára számtalan színes ötlettel tehetünk 

érdekessé. De, hogyan is kezdjünk bele, hogy az óvodás gyermekekhez is eljusson ez a 

nevezetes nap és annak mondanivalója?  

 

 

 

 

 

Mint olyan sok kérdésre, – ha gyermekekről van szó – erre a kérdésre is a játék lesz a válasz. 

Hiszen a gyermekek a játékon keresztül tanulnak, tapasztalnak.  

Fontos a játékok közben néhány dolgot átbeszélni a gyermekekkel. Mondjuk el nekik, hogy a 

víz az élet egyik alap feltétele. Nélküle nem is lenne élet. Minden nap használjuk, minden nap 

találkozunk vele. Szinte egyértelmű, hogy van és a rendelkezésünkre áll. Azonban vigyáznunk 

kell rá, óvnunk kell, hiszen nem csak az embernek, de az állatoknak és a növényeknek is 

szüksége van vízre!   

Meséljük el, hogy miért vannak bizonyos dolgoknak világnapjai, miért szükséges ezzel felhívni 

a figyelmet a víz fontosságára. Beszélgessünk a gyermekekkel, tegyünk fel kérdéseket és 

válaszoljuk meg azokat együtt. pl: 

Miért fontos a víz?  Mitől kell megvédenünk?  Miért kell megvédenünk? Milyen vizeket 

ismernek?    

Nézzük meg a gyermekekkel közösen, hogy mi mindenre használjuk a vizet otthon, vagy az 

óvodában. Pl. : mosás, főzés, mosogatás, fürdőszobai teendők, növények gondozása, állatok 

gondozása, stb…    Vonjuk be a gyerekeket a növények locsolásába, figyeljük meg együtt, 

hogyan szívódik be a földbe a víz. 

Ismerkedjünk a víz tulajdonságaival. Engedjük a gyermekeknek, hogy megtapintsák a vizet, 

nyúljanak bele kézzel, lábbal. Fújjanak buborékokat, halásszanak a kádból, lavórból, vödörből. 

Öntögessék egyik edényből a másikba. Engedjük őket pancsolni is. 

Szerezzenek tapasztalatot a gyermekek a víz halmazállapot változásival kapcsolatban. Tegyünk 

játékokat és vizet egy műanyag dobozba és fagyasszuk meg, vagy a kertben, utcán gyűjtött kis 

apróságok (levelek, termések, kavicsok) is szépen mutatnak megfagyva. 

A Pitypang Óvodában és a Vadvirág Tagóvodában már szokássá vált, hogy a víz világnapján 

kék színű pólóban vagyunk. Ehhez csatlakozhat akár az egész család is, így felhívva a figyelmet 

a víz védelmének fontosságára. Óvjuk ezt a természeti értéket és vigyázzunk rá közösen! 

Vizezésre fel! 

forrás: https://www.athidalo.com/viz-vilagnapja-otletek-hogy-otthon-is-izgalmas-legyen-ez-a-nap 
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Húsvét a keresztény világ egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz 

eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep is, egyaránt, amelyhez számos népszokás 

és hagyomány kötődik.  

A húsvét szó a nagyböjt lezárulását jelzi és ezen a napon lehet először húst enni. A keresztény 

emberek húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünneplik. 

Húsvétvasárnap világszerte szentmiséket, istentiszteleteket tartanak. Az ételszentelés 

hagyománya is ehhez a naphoz kötődik. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét, 

a tojás pedig az újjászületést jelképezi. A húsvéti tojás ajándékozása is többek között ezen a 

napon történik. 

Húsvét hétfőn számos népszokás és hagyomány él, ezek közül a legelterjedtebb a locsolkodás 

és a piros hímes tojások ajándékozása. A tojásfestés szokása és a tojások különféle díszítése az 

egész világon elterjedt. Régen a kút vizéből vödörrel locsolták a legények a lányokat, ezután 

tánc, mulatság vette kezdetét. Lányok, asszonyok komatálat készítettek és elküldték 

egymásnak. A kosárba, tálra húsvéti tojás, kalács, ital került. Ezzel örök barátságot kötöttek, s 

ettől kezdve komának szólították egymást. 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel várjuk minden óvodásunkat és családját a már hagyománynak számító húsvéti 

alkotó délutánunkon, amelynek időpontja a Pitypang Óvodában és a Vadvirág Tagóvodában is 

április 5. szerda. 
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MEGFÁRADT EMBER 

A földeken néhány komoly paraszt 
hazafele indul hallgatag. 
Egymás mellett fekszünk: a folyó meg én, 
gyenge füvek alusznak a szívem alatt. 

A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget, 
harmattá vált bennem a gond és teher; 
se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér, 
csak megfáradt ember, aki itt hever. 

A békességet szétosztja az este, 
meleg kenyeréből egy karaj vagyok, 
pihen most az ég is, a nyugodt Marosra 
s homlokomra kiülnek a csillagok. 

1923. aug. 

 

 

Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a Költészet napját. 
Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, 

költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelgünk a magyar líra előtt. 

De mi a költészet és miért emlékezünk meg róla? 

A költészet nemcsak önkifejezés, örök titokzatosság, amely hatással van emberre és így a világ 

folyására, megfoghatatlan, mégis annyira élő. Pár éve készült felmérés szerint egyre kevesebb 

verseskötet fogy, talán felgyorsult életünk miatt nehéz a költészetbe feledkeznünk, azért 

elfelejtenünk nem kell. 

A köztudattal ellentétben, költőink nem csupán versfaragással foglalkoztak. Kevésbé ismert 

elfoglaltságaik: ilyen Arany János főtitkári tevékenysége, amelyről ez a tiszteletdíjról szóló 

levél is tanúskodik, de ilyen Juhász Gyula levelezése, vagy Radnóti Miklós tanár szakos 

zárthelyi dolgozata.    

Jó ok a magyar költészet napja arra is, hogy pár percre lelassítsunk, megálljunk és 

gondolkozzunk.  A magyar költészet szinte kiapadhatatlan forrás mindazok számára, akik 

szeretnék megismerni nyelvünket, kultúránkat és történelmünket. 
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Amikor a csigabiga megkapta a házát, még nem viselte a hátán. Boldogan járta körül, 

szarvacskáit ki-be nyújtogatta, úgy gyönyörködött benne.  

— Ugye szép? Ugye szép? — kérdezte a kék szarkalábaktól. A szarkalábak bólogattak, és 

elismerően mondogatták:  

 „Kicsi, kerek, hófehér csigabiga belefér, folyosója csavaros, kívül-belül takaros!"  

Fehérre meszelt falán átrengett a napfény. Igazán barátságos kis 

otthon volt. A csigabiga elgondolta, hogy a gyík kövek alatt lakik, 

a tücsök lyukban tanyázik, és még a gazdag hörcsögnek is csak 

földi üreg a lakása. Lám, egyikük sem olyan előkelő, mint ő, akinek 

igazi, fehér házikója van! .. . Amint így örvendezett magában, egyszer csak lélekszakadva eléje 

röppent egy rémült kis katicabogár:  

— Jaj, csigabiga, szörnyű bajban vagyok! Kergetnek a rablólegyek! Kérlek, bújtass el a 

házikódban, mert három pettyemet már elrabolták! A csigabiga gyorsan behúzta barátságos 

szarvacskáit:  

— Mit képzelsz, te pöttyös? Csupa virágpor a lábad, mind behordanád hozzám. Bújj el másutt! 

Azzal villámgyorsan behúzódott a házikójába, és jól elterpeszkedett ben-ne, hogy a kicsi katica 
be se férjen. Szegényke ijedtében a negyedik pettyét is elveszítette, és az utolsó percben 

menekült be a rablólegyek elől egy virágkehelybe, amely jóságosan bezárult mögötte.  

A csigabiga bosszankodva dohogott, és amint elmúlt a veszedelem, hátára vette a féltett házikót, 

és odébb vitte egy mellékutcába, ahol nem járnak katicák. Alig helyezte el egy sárga boglárka 

szomszédságában, megdördült az ég, és nagy, fényes cseppekben hullani kezdett a zápor. A 

csigabiga megint élvezhette kényelmes kis házát. Csak a szarva hegyét dugta ki, hogy lássa, 

irigylik-e mások az ő szerencséjét. A bogarak kő alá, rög alá futottak az eső elől. Egyszer csak 

megkopogtatta valaki a csigaház falát, és sírós hangon így könyörgött:  

— Csigabiga, eressz be! Eltévedt hangyácska vagyok. Hangyatojást őriztem a napon, amikor 

rám szakadt a zápor, és ijedtemben elvétettem az utat.  

— Nincs hely! — szólt mérgesen a csiga, és egészen behúzódott.  

— Legalább a hangyatojást hadd tegyem be hozzád, nehogy megázzék! — kérlelte a pici 

hangya, de a csigabiga hallani sem akart róla. Nem is tudom, mi történt volna a riadt 

hangyácskával, ha egy lehajló levél meg nem szánja, és föléje nem borul, apró, zöld esernyőnek. 
A zápor után vidáman csillogott, frissen lélegzett a rét, csak a csigabiga volt morcos, mérges.  
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— Még tovább viszem a házamat — gondolta —, hogy a hangyák se háborgassanak!  

Meg is tette. Nagy üggyel-bajjal ismét a hátára vette, és egy békarokka tövéig cipelte.  

— Na, itt jó lesz! — mondta, és büszkén körülnézett. Hát, képzeljétek, mit látott!? Egy 

csuromvizes tücsök állt előtte, sáros hegedűvel.  

— Kiöntött a lyukamból az eső, hajléktalan lettem. Ó, ó, cip-cirip! Kérlek szépen, adj nekem 

szállást egyetlen estére, amíg a lakásom újra kiszárad. Szép nótával megfizetek érte.  

— Még csak az hiányzik! — fortyant fel a csigabiga. — Az én házam nem szálloda! Hordd el 

magad hegedűstől, vonóstól, mindenestől, te ostoba!  

Mit tehetett szegény tücsök, elindult másfelé szerencsét próbálni. Útközben találkozott a 

katicával meg a hangyával, és mindjárt kimuzsikálta mindhármuk bánatát:  

 

 

„Kicsi, fehér csigaház, kerüld el, ha arra jársz, hiába is keresed, nincs ott vendégszeretet!"  

Meghallotta ezt a réti tündér, aki a virágok szirmát, katicabogarak pettyét, pókfonalak hosszát 

számon tartja, és nagyon megharagudott. A csigabiga éppen újra hátára emelte a házát, hogy 

olyan helyre szállítsa, ahol tücskök sincsenek, amikor a tündérke aranyoszöld ruhájában eléje 

libbent. Kinyújtotta pici varázspálcáját, és felkiáltott:  

— Szívtelen csiga! Viseld hát a hátadon a házadat, éjjel-nappal, télen-nyáron, és amíg élsz, 

senki be ne tegye hozzád a lábát! A csigának a vére is meghűlt ijedtében, de abban a 

szempillantásban már rá is nőtt a háza a hátára. Azóta cipeli magával, ha tetszik, ha nem, 

kövön, földön, fűszálon, hetedhét határon, akármerre visz az útja.  
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„Isten nem lehet ott mindenhol, ezért teremtette az anyát.” 

Az anyák napját Magyarországon minden évben május első vasárnapján ünnepeljük. Az anyák 

napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző 

országokban más és más napokon ünneplik, a legtöbb országban ez az ünnep májusra, ezen 

belül a legtöbb helyen május második vasárnapjára esik.  

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a 

legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában 

munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták 

fel és megtették az előkészületeket az anyák napja országos bevezetésére. 1928-ban már 

miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. 

A Pitypang Óvodában és a Vadvirág tagóvodában az óvónénik tájékoztatják a szülőket, mely 

napokon tartják a csoportok az Anyák napi köszöntőt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitypang ovi: 
 Május 3. - Bóbita és Margaréta csoport 

Május 4. - Pipacs és Napraforgó csoport 

Május 5. - Tulipán és Levendula csoport 

Vadvirág Tagóvoda: 
 Május 2. - Bodza csoport 

Május 2. - Búzavirág csoport 
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B. Radó Lili: Köszöntő Anyák 

napjára  

Réges-régen készülődünk 
erre a nagy napra, 
hiszen ma van az esztendő 
legeslegszebb napja. 
Hajnal óta anyut lessük, 
Ébred-e már? Hív-e? 
Neki van a világon 
a legeslegjobb szíve. 
Bizony nincs a naptáraknak 
   
mosolygósabb napjuk, 
szobáját ma virágokkal 
telis-teli rakjuk. 
Amit érzünk, amit szólnánk, 
vidám dalba öntjük, 
Édesanyát énekszóval 
szívből felköszöntjük. 



 

   
 

 

   

A Gyermeknap megünneplése Törökországból ered. Az ünnepet először Törökországban 

tartották meg 1920. április 23-án. 
Magyarországon a gyerekek ünnepét 1931-ben tartották meg először, igaz, akkor még 

Gyermekhétnek hívták, egy egész hétig tartott. 
1954-ben tett javaslatot az ENSZ közgyűlése az Egyetemes Gyermeknapra, melynek célja, a 

világ gyermekeinek testvériségéről történő megemlékezés, a kölcsönös megértés, és a 
gyermekek jólétéért folytatott szakadatlan küzdelem. Ekkor javasolták a kormányoknak azt is, 

hogy jelöljék ki az országuk számára leginkább megfelelő dátumot a kicsik köszöntésére! 
Magyarországon május utolsó vasárnapján ünneplik a Gyermeknapot. 
A gyerekek ünnepén minden évben rengeteg rendezvény, program várja a lurkókat. A 

Gyereknap célja, hogy a kicsik jól szórakozzanak, ezen a napon az övék legyen minden 

figyelem. 
A Gyereknapot számos 

országban ünneplik, az ünnep 

időpontja általában június 1-je, 
amelyet 1925-ben, a genfi 
Gyermekjóléti Konferencián 

jelöltek ki. 
Gyermeknap a világban: 
A világ országaiban különböző 

időpontokban ünneplik a 

gyermeknapot. 
Japánban 1948 óta nemzeti ünnep 

és egyben munkaszüneti nap a 

gyermeknap, amit május 5-én 

tartanak. Érdekessége, hogy ezen 

a napon a családok 

papírsárkányokat reptetnek. 
Indiában november 14-én van 

gyereknap, az ország első 

miniszterelnökének, Jawaharlal 

Nehru születésének évfordulóján. 
Argentínában augusztus második 

vasárnapja a gyermeknap, 

Brazíliában október 12., Chilében 

augusztus első vasárnapja, 

Kolumbiában április utolsó 

hétvégéje, Peruban október 14, 

Mexikóban április 30-a, Kubában július harmadik vasárnapja a gyermekeké. 
USA-ban június első vasárnapja. 2001-ben George W. Bush elnök bejelentette, hogy legyen 
június első vasárnapja a gyereknap minden évben.  
 

Idén a Pitypang Oviban és a Vadvirág Tagoviban május 25-én tartjuk gyermeknapi 

programjainkat.           

                                          

https://www.okosjatek.hu/gyereknap_eredete  
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Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, neve a görög pentekosztész azaz ötvenedik szóból 

ered. Mozgó ünnep, május 10. és június 13. közé esik. A hívő emberek arra emlékeznek, hogy 

Jézus feltámadása után az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a 

szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra. Egyben a keresztény egyház 

születésnapja is, hiszen a Szentlélekkel eltelt apostolok prédikációinak hatására sokan 

megtértek, így alakultak ki az első gyülekezetek. A húsvéti ünnepkör lezárása s egyben a 

természet megújulásának és a tavasz köszöntésének ideje. A nagy nyári munkák előtt a régi 

emberek egy kicsit megpihentek, ünnepeltek. Imádkoztak a bő termésért, a gyermekáldásért, 

köszöntötték az új életet. Pünkösdkor több régi búcsújáróhelyen búcsújárónapot tartottak, pl. 

Máriaradnán, Vodnicán, Andocson, Ferencszálláson, Mátraverebélyen. A leghíresebb a 

Csíksomlyói búcsú. 

Pünkösdi jelképek: A középkorban a 

Szentlélek eljövetelét megelőző 

szélzúgást kürtökkel, harsonákkal 

utánozták, a lángnyelveket a pünkösdi 

rózsa szirmaival helyettesítették vagy 

pedig égő kócokkal szimbolizálták, 

amiket leeresztettek a templom 
padlásteréből a hívek közé. Fehér 

galambokat engedtek szabadon, ami a 
Szentlélek jelképe volt. Pünkösd 

ünneplésében ma is fontos szerepet 
játszanak a virágok, elsősorban 

természetesen a pünkösdi rózsa, a 

rózsa, a jázmin és a bodza. A 

népszokásokban elsősorban a 

termékenység, a nász ünnepe, és ezek szimbolikus megjelenítése dominál. Azért, hogy távol 

tartsák a gonosz és ártó szellemeket a házakra és az istállókra zöld ágakat, nyírfaágat, bodzát, 

gyümölcságat tettek. A lányok pünkösdi rózsát szórtak a mosdóvízbe, hogy szépek és 

egészségesek legyenek, a fiúk pedig a kiszemelt lány ablakába pünkösdi rózsát tettek. 

Pünkösdkor a parasztcsaládoknál is ünnepi ételek kerültek az asztalra. A hagyományos 

pünkösdi étel a rántott csirke és a liba uborkasalátával. Azok a gazdák, akik tartottak juhot, a 

pünkösdi bárányból készítették el a bárány sültet vagy a báránypaprikást. A tojásrántottának 
mágikus hatást tulajdonítottak (a tojás termékenységszimbólum). Sok helyen ettek édes 

tésztákat, hogy a kender sárga legyen, illetve eperrel, cseresznyével vagy más friss 

gyümölcsökkel töltötték meg a tésztákat. A bodza leveléből és virágából főzött szörpnek, teának 

minden betegséget gyógyító hatást tulajdonítottak. 

Pünkösdi népszokások: Pünkösdikirály-választás, Pünkösdikirályné-járás, Pünkösdölés, 

mimimamázás, mavagyon-járás, mivanma-járás, Hesspávázás, Törökbasázás, Rabjárás, 

Borzajárás, borzakirály, Zöldágjárás, Pünkösdi ladikázás (kalinkázás), Komatál küldés, 

mátkatálküldés. 

A Pitypang Óvodában már hagyománnyá vált a Pünkösdi Családi Délután, amikor is a 

családok között több állomásból álló versengést rendeztünk, természetesen választunk 

pünkösdi királyt és királynét. Ideje: május 25. 
 

https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/punkosdi-unnepkor 
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Annyi játék, móka és kacagás után nincs más hátra, mint elballagni az 

iskolába. Az ovis évek alatt igyekeztünk minden apróság tarisznyáját 

megtölteni vidámsággal, szeretettel és sok hasznos érdekességgel, szép 

emlékekkel. A búcsúzás sosem könnyű, de mindig szívesen látunk 

benneteket, hogy elmeséljétek, milyen is az iskolás életetek! Az óvodában 

maradó gyermekekkel közösen szeretnénk ünnepélyesen is elbúcsúzni 

Tőletek. 

 

A délelőtti ballagás időpontja: 2023. május 17. 

A délutáni évzáró ünnepség időpontokról a csoportok pedagógusai 

adnak tájékoztatást. 
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Boldogkői vár 

 

A Zempléni-hegység lábainál fekvő, barackfák és sudár feketefenyők öleléséből magasba 

emelkedő, sziklára épített romantikus lovagvár különleges környezetben, gyönyörű 

panorámával várja az odalátogatókat. 

 

Áprilistól október végéig hétvégente garantált programokkal szórakoztatják látogatóikat. 

 Jelmezes tárlatvezetés: 

Udvarhölgyek mesélik el a hét tündér legendáját, majd időutazásra invitálják a látogatót IV. 

Béla korától Károly Róbert időszakán át a lovagkor végéig. 

 Kóborlovagok 

Színvonalas, könnyed humorral, párbeszédekkel fűszerezett lovagi párbaj. 

 Fegyvertapogató 

A lovagi bemutatón látott kardokat, sújtófegyvereket kézbe is vehetik, a láncfátylat, sisakot, 

páncélt fel is próbálhatják a látogatók. 

 Állandó kiállítások: 

Boldogkő várában Közép-Európa legnagyobb, a magyar történelem híres csatáit bemutató 

ólomkatona kiállítása, a pincében kovácsműhely és várbörtön várja a látogatókat. 

Az állandó programok és kiállítások mellet a vár egyéb rendezvényeknek is otthont ad, valamint 

falairól csodálatos kilátás nyílik a látnivalókban gazdag környezetre, Boldogkőváraljára. 
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Szomszédoljunk Százhalombattán! – „Matrica” Múzeum és Régészeti Park 

A Százhalombattai „Matrica” múzeum, 

Magyarország első őskori szabadtéri 

múzeuma. Az egykori, elsősorban bronzkori 

és vaskori települések helyén a közösségi 

épületek, házak, kemencék hiteles 

rekonstrukciói találhatóak, amit régészek, 

építészek, mesteremberek építettek meg. Itt 

megelevenedik a múlt, bepillanthattok az 

őskori élet hétköznapjaiba, változatos 

programokban vehettek részt, beleértve az 

akkori ételek elkészítésének titkait, 

lepénykóstolóval egybekötve.  
 
A „matrica” múzeum állandó kiállítása interaktív játékokkal segíti a történelem megismerését. 

Lehet kirakót összeállítani, agyagcsörgőt rázni, leleteket válogatni, fal rejtekében tárgyakat 

keresni, felismerni. Tableteken keresztül izgalmas kincskereső játékra is lehetőségetek van. A 

játékban 3D-ben kelnek életre a megtalált kincsek. A kiállítási vitrinekben „idegen” tárgyak 

megleléséért pedig jutalom jár…! 

A múzeum geocatching pontként is várja az érdeklődőket. Sőt! A park mini labirintusa és 

mezítlábas ösvénye is csak arra vár, hogy felfedezzétek! 

 
FONTOS! A múzeum és a park 2023. április 1-től fogad látogatókat! 

Tipp: 
Honnan a „Matrica” elnevezés? – Látogassatok el a múzeumba, ott kideríthetitek!  
 
Néhány perc alatt Százhalombattán lehettek, ha a tököli révkikötőből „átvágtok” a 

Dunán! Az aktuális menetrendet és viteldíjat itt találjátok: 
 https://kompok-revek.hu/revatkelok/dunai-komp/tokol-szazhalombatta/ 
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Mondatok, amit minden gyerek szeret hallani (és amit gyakrabban kellene mondanunk): 

 

 Fontos vagy! 

 Hallak! Látlak! Értelek! 

 Most ez nehéz. Itt vagyok Veled! 

 Nem kell mindig a legjobbnak lenned. Így is elég vagy.  

 Anya/Apa nem miattad beteg/szomorú!  

 Akkor is szeretlek, ha mérges vagy! 

 Fontosak az érzéseid. Számít, hogy mit gondolsz. Szeretnélek megérteni. 

 Biztonságban vagy! 

 Lehet más a véleményed. Kiállhatsz magadért! 

 Megérdemled az időm, figyelmem, türelmem.  

 Ha türelmetlen vagyok, az nem a te hibád! 

 Szeretlek, úgy ahogy vagy! 

 Nem baj, ha nemet mondasz. Ez nem változtat a szeretetemen. 

 Csodálatos vagy! 

 Itt vagyok! Szólj, ha szükséged van rám! 

 Nem baj, ha nem ízlik minden és nem eszel meg mindent! Figyelhetsz a tested 

jelzéseire! 

 Szép vagy! 

 Akkor is szeretlek, amikor mérges vagyok!  

 Átérzem, amin átmész. Anya/Apa is érzett már hasonlóan, amikor…  

 Nem vagy egyedül! 

 Nagyon szeretlek! Bármit is csináltál.  

 Nagyon szeretlek! Bárhogy reagáltam! 

 Hibáztam! Sajnálom! 
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Minden szülő tudja, hogy a szabadban töltött játék a lehető legjobb a gyermekének, mégis 

manapság a gyerekeket egyre nehezebb rávenni arra, hogy otthagyják a tévét, számítógépet, 

kütyüket és kimenjenek a szabad levegőre, kertbe. 

Labdás ügyességi játékos 

A párok egymásnak dobálják a labdát (kettőt egyszerre, mindkét 

játékosnál van egy labda). Sikeres dobás után, mindketten egy lépést 

hátralépnek. 

Párok egymásnak dobják a labdát, de mindig valami különleges 

módon: pl. háttal, vagy egyik láb alatt, stb. Ki tud érdekesebb feladatot 

kitalálni? 

Lerakjuk a labdát a földre, onnan próbáljuk felhozni pattogni úgy, 

hogy csak ütögetjük ütemesen. Falnak dobjuk a labdát, tapsolunk 

egyet mielőtt a falról visszapattanó labdát elkapjuk. Ha sikerült, kettőt tapsolunk és így tovább... 

Falnak dobjuk a labdát, fordulunk egyet (egy teljes kört a saját tengelyünk körül) mielőtt a falról 

visszapattanó labdát elkapjuk. 

 

Gumizás 

Vegyél egy kb. 3 méter hosszú nadrággumit, kösd össze egyik 
felénél. Három ember, vagy egy ember és két szék kell hozzá :-) 

 

 
 

Ugróiskola 

Rajzolj a földre három kockát egymás után, melybe belefér 

(mindkét) lábad. Rajzolj utána kettőt, majd egyet és újra kettőt. 

Másfajta eloszlással is rajzolhatsz ugróiskolát. 
Fogj egy kisebb kavicsot. A játékos ezt a kavicsot először 

bedobja az első négyzetbe, majd féllábbal utána ugrik. Felveszi a 

követ, vigyázva, hogy másik lába ne érjen a földre és a második 

négyzetbe dobja, majd utánaugrik fél lábon, és így tovább. A kettős négyzetbe mindkét 

terpesztett lábával egyszerre kell ugrani, az utolsó előtti négyzetet viszont ki kell hagyni. Ha a 

végére ért, ugrásból meg kell fordulnia és most már kavics dobása nélkül visszafelé is végig 

kell ugrálni a mezőket. Ha nem a megfelelő négyzetbe sikerül dobni a követ vagy ugrás közben 

leér a lába, vagy a vonalra lép, illetve az utolsó előtti négyzetet bármilyen módon megsérti, 

kiáll, és a következő játékos jön. A tiltott mező neve pokol. A játékot nehezíteni lehet, ha az 

első sikeres teljesítés után keresztbe tett lábbal vagy guggolva kell végigugrálni a pályát. 
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Célbadobós játékok 

 

 

A célbadobós játék mindig nagy siker: leüthetünk labdákkal 

konzervdobozokat, sörös flakonokat, vagy bele találhatunk zoknival, 

kis labdával vödrökbe, kosárba is. 

 

 

 

 

 

Ugráló kötelezés 

Az ugráló kötelezés kiválóan fejleszti a koordinációs képességet és a ritmusérzéket és szinte az 

összes izomcsoportot megmozgatja, ezen kívül szuper kikapcsolódás. Többen is csinálhatjuk 

egyszerre, akár zenére is. 

 

Teke vagy lengőteke 

A tekét mindenki ismeri. A játék lényege, hogy egy labdával egyszerre minél több bábut 

borítsunk el. 

 

Kincskeresés 

Készíts kincskereső játékot otthon a gyerekeknek! 

Akár a szülinapi partin is játszhatjátok, több gyerekkel még izgalmasabb. 

Ennek a játéknak az egyszerűbb változata, amit már a legkisebbek is 

tudnak játszani, amikor az udvaron, homokozóban, játszótéren elrejtünk 

apró tárgyakat, vagy édességeket (nyalóka, csoki, kis műanyag figurák, 

autók, plüss játékok) és ezeket kell a gyerekeknek megtalálniuk. 

Nagyobbaknak már készíthettek egy térképet, vagy egy rejtélyes 

feladványt (képrejtvény, keresztrejtvény, találós kérdés), ami alapján el kell jutniuk egy 

kincslelő helyszínre. Ott aztán egy újabb feladvány várja őket, ami egy újabb helyszínre vezet, 

a végén pedig várja őket a kincs. 
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Tudtad? – Érdekességek a dinoszauruszokról 

 

 

A dinoszaurusz szó „félelmetes gyík”-ot jelent. 

 

Az ősember nem találkozhatott a dinoszauruszokkal, hiszen azok az ember őseinek 

megjelenése előtt már kihaltak. 
 

A tudósok úgy vélik, hogy a 

kipusztulást egy aszteroida-  
            becsapódás vagy egy hatalmas 

 vulkánkitörés okozhatta.  

 

A madarak, a dinoszauruszok egyik 
fajából fejlődtek ki. 

 

A Velociraptor teste tollas volt. 

 

 

  

 

 

 

 

Magyarországon is találtak dinoszaurusz csontokat.  
A maradványokat Ősi Attila paleontológus fedezte fel a   

            Bakony hegységben található Iharkúton. 
 

Az iharkúti moszaszaurusz életmódját tekintve leginkább a 

ma élő krokodilokhoz hasonlított.  
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Tavaszi bakancslista ötletek
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 piknikezés a kertben 

 fotógyűjtemény készítése 

vadvirágokról 

 reggeli madárdal hallgatás 

 virágültetés 

 húsvéti tojásfestés 

 az első fagyievés 

 állatkertbe látogatás  

 aszfaltkrétával rajzolás 

 biciklitúra 

 közös tavaszi nagytakarítás 

 pecázás 

 társasjátékozás a teraszon 

 vadászat négylevelű lóherére 

 epres süti sütése 

 papírsárkányreptetés 

 nyári vakáció megtervezése 



 

   
 

 

Csokoládégyűjtő 

Közeleg a húsvét, így egy könnyen elkészíthető csoki gyűjtésére alkalmas nyuszi táskát 

fogunk készíteni.  

 

Kellékek: 

- tű 

- vastagabb cérna vagy fonal 

- szalag 

- filc anyag 

 

 

 

 

 

 

A csatolt szabásmintát nyomtassátok ki, majd a 

filc anyagra rajzoljátok rá kétszer. Vágjátok ki, 

majd az egyik oldalra vastagabb cérnával vagy 

fonallal hímezzetek szemeket és szájat. Amikor 

ezzel végeztetek, akkor a kettő kiszabott filcet 

illesszétek pontosan egymásra és varrjátok 

össze. Aki ismeri a pelenkaöltést, akkor azzal is 

meg lehet varrni, így sokkal tartósabb lesz.  

Végezetül a szalagot egy nagy lyukú tűbe fűzzük 

és ráhagyással, nagy öltésekkel. 
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Hozzávalók (26 cm tortaformához): 

• 30 dkg cseresznye 

• 5 tojássárgája 

• 18 dkg cukor 

• 8 dkg puha vaj 

• 18 dkg liszt 

• ½ cs. sütőpor 

• 5 tojásfehérje 

• 4 ek porcukor 

• A forma kikenéséhez vaj és liszt. 

 

 
Elkészítés: 

 
Szedjük le a cseresznye szárát, mossuk meg, csepegtessük le, és magvaljuk ki. Vajazzunk és 

lisztezzünk ki egy tortaformát. Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. 

A tojássárgáját keverjük habosra a cukor felével meg a vajjal. Apránként forgassuk bele az 

átszitált, sütőporral vegyített lisztet. A tojásfehérjéből verjünk kemény habot a maradék 

cukorral, és forgassuk a masszába. 

Töltsük a tésztát a formába, és rendezzük el rajta a cseresznyét, majd egy kanál nyelével kicsit 

nyomkodjuk bele. Alulról a második sínen 50-60 percig süssük, tortarácson hagyjuk kihűlni, és 

szórjuk meg porcukorral. 
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Hozzávalók:  

  
• 20 dkg érett eper 

• 2 ek cukor 

• 8 tojássárgája 

• 10 dkg cukor 

• 4 tojásfehérje 

• 8 dkg liszt 

• 2 dkg étkezési keményítő 

• ½ l tejszín 

• 2 ek cukor 

• 4 ek porcukor 

• a tepsihez sütőpapír 

Elkészítés: 

A lisztet a sütőporral és a sóval elkeverjük. 

Béleljük ki a tepsit sütőpapírral, a sütőt melegítsük elő 220 fokra. Az epret mossuk és 

törölgessük, majd tisztítsuk meg, és mérettől függően vágjuk félbe vagy négyfelé. Szórjuk meg 

cukorral, és letakarva hagyjuk állni.  

A tojássárgáját keverjük habosra a cukor felével. A maradék cukorral verjünk kemény habot a 

tojásfehérjéből, és forgassuk a sárgájába. A tésztát kenjük a sütőpapírra, és középső sínen 8-12 

percig süssük.  

A tésztalapot borítsuk cukorral megszórt konyharuhára. 

Húzzuk le a sütőpapírt a tésztáról, és nedves konyharuhával letakarva hagyjuk kihűlni. 

A tejszínből verjünk kemény habot a cukorral, kavarjuk a tejszínbe, és kenjük a tortalapra. A 

konyharuha segítségével formáljunk tekercset a tésztából, és szórjuk meg porcukorral. 

 

Jó készülődést kívánunk! ☺ 

 

 28 

Fotó: www.sobors.hu 

 



 

   
 

  

 
  

 E.: Járok RG-re, a tesóm is jár és ő a kiabálós nénihez! 
 P.: Voltunk a játszóházban és ültem a hullámvasúton, bazigyors volt! 
 M.: Nekünk kettő kutyánk van, egy vizsla és egy keverős. 
 A. L.: Nagydolog utáni elmélkedés a wc keféről 

• Olyanunk nekünk is van, de nem használjuk… 
• Hát csak használjátok, lekefélitek a wc-t, ha olyan lett! 
• Nem! Mi illatosítunk! 

 N.: Györgyi! Én annyira szeretlek téged, mint a gyöngyfalevél! 
 N.: Én azt nem láttam, mert olyan bundásan aludtam. 
 H.: Ezt neked építettem. Azért van tűz, hogy ne fázzanak. Én nem szeretem a hideget. 

Az én apám, a Józsiapám mindig befűt. Csinál tüzet a kályhájába, amikor ott vagyok 

és az én apámnak, a Józsiapámnak, az édesapámnak van egy kutyája. 
 Á.: Viszlát, M.! Legyél boldog, M.! 
 N. – gondterhelten áll a tépőzáras fal előtt: Hát, el kell mondanom a rossz hírt: ebből 

nem tudok Titanic-ot készíteni… 
 P.: Ki tudod szépen vágni a vonal mentén? 
Á.: Hát, azt majd meglátjuk! 
 N.: Én nem akarok virgácsot kapni! 
L.: Én már kaptam a K-val, mert egy picikét csesztettem. 
 Sz.: Mi meg megyünk a tüdőzárlatos orvoshoz. 
 P.: Milyen szoktál lenni otthon? 
N.: Szófogatlan… 
 V.: Az én apukámat úgy hívják, hogy N. 
O.: Az én apukámat pedig úgy, hogy Apa. 
 A.: O., már kaptál repetát, tedd le a kezed. 
O.: Csak gyakorlom a kalimpálást. 
 H.: Hazamenős vagyok! 
P.: De jó! Hogy-hogy? Anya hamar végez? 
H.: Hát persze! 
P.: Mentek valahová? 
H.: Haza megyünk, hát azért vagyok hazamenős! 
 H. a napos, kicsit összezavarodott a szalvéták kirakásánál. A. kérdezte tőle: H., 

segítsek? H.: Hát igen, jó lenne, eléggé eltévedtem mostmár! 
 Z.: Ki fog kapni jutalmányt? 
 Sz.: Ez a kedvenc buverángja 
 A L. most megy a marcipán bácsihoz. 
 Kigerinceződött a bokám! 
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Vadadi Adrienn – Mesék egy óvó néni tollából 

A napokban Vadadi Adrienn írónő látogatta meg 

óvodánkat. Első meséit óvó néniként még „csak” 

saját csoportjának írta, de a Pagony Kiadónak 

köszönhetően az elmúlt években már számtalan 

óvodáshoz eljutnak mesekönyvei szerte az 

országban. Az alábbiakban, rendhagyó módon 

maga az írónő ajánlja történeteit személyre szólóan 

a Pitypang Óvoda ovisainak. 

„Egész gyermekkoromat óvodában töltöttem, mert 

óvónő volt a nagymamám, a keresztanyám. Nem is 

volt kérdés, hogy én mi leszek, folytattam a családi 

hagyományt. azt hiszem az óvodában töltött 

harminc év adta a bátorságot, hogy tollat ragadjak 

és ovis meséket 
írjak.  
Meséimben a 

zajos, eseménydús 

óvodai életet 

állítom meg egy-egy pillanatra, hogy belenagyítsak a 

történetbe, amik felett sokszor átsiklik a szem. Így beleláthatok 

a részletekbe, a gyermeki lélekbe, megérthetem mi, miért 

történt és a mesebeli óvó néni segítségével szeretetteljes, 

igazságos, megértő megoldást adhatok a konfliktusokra.  
Óvónők és szülők mesélték milyen sokat jelenthet egy-egy mese 
a nehéz pillanatokban, az újraélésben, számos ügyes-bajos 
helyzetben. Az ovis meséim minden óvodáshoz és szülőhöz, 

nagyszülőhoz, óvodapedagógushoz szólnak, két sorozatban. A 

Kis Ovis sorozat – kötetenként három mesével – a 
legkisebbeknek, a Nagy Ovis sorozat inkább az 5-7 éveseknek.” 
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Útravaló 

 

Amikor élsz e világnak, akkor örülj a napfénynek, mely bearanyozza a háztetőket, neveli az 

életet, és kényezteti arcod simogató sugaraival…  

Amikor élsz e világnak, akkor élvezd a hűsítő víz zamatát, mikor száraz torkod, mint a 

homokdűnék délidőben…  

Amikor élsz e világnak, akkor hallgasd a madarak dalát, kiknek aprócska torkából száll az 

erdőknek zenéje…  

Amikor élsz e világnak, akkor csodálj meg egy százéves templomot, melynek minden részletét 

alapos és fárasztó munka árán áldoztak Neked, és Isten hatalmának…  

Végül pedig, ha élsz e világnak, akkor mindig örülj legalább annak, hogy este álomra hajthatod 

fejed szerető családod fészkében, kedvesed oldalán, odaadó barátaid szűk körének oltalmában, 

vagy 

boldog magányod szentélyében…   

 

Bárhol is jársz.  

Mosolyogj rá a kövek közt rejlő aprócska virágra, vissza fog nevetni rád. Gyönyörködj a 

hatalmas folyó örvényében, el fog varázsolni. Kacsints oda egy szempárnak, boldogság járja át 

lelked. Fürdesd szíved a tóban, mely a csodákat rejti, 

és örülj annak, hogy a világ muzsikája hozzád szól, 

téged szeretne éltetni… 

 

Hajolj le egy virághoz.  

Küldj neki szeretetet, egy kis kedvességet, és örülj, 

hogy láthattad létének egy cseppnyi részletét.  

Meg fogsz lepődni. Sose szégyellj mosolyogni…   

És ez csak a kezdet… 

/Albertt/ 
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