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Népmese napja –
mesés gondolatok
Szabó Orsolya

Mese, mese mátka, pillangós határba,
Ingó - bingó rózsa, hallgass most a szóra.
Hallgasd meg a mesémet, képzelj hozzá képeket,
Álmodj róla szépeket.
Imigyen szól a Cinege csoportosok meseváró mondókája. Amikor
először hallottam a kis rigmust, csak annyit éreztem, hogy mindent
elmond a meséről, amit az adhat a szavak alkotta varázslat által.
Gyerekkoromban a könyvek jelentették számomra azt a birodalmat,
ahol aranyhajú királylány és mérget kotyvasztó boszorka, világokat építő varázsló
és elvarázsolt kisbéka lehettem, bármi,
ami a szívemhez, lelkemhez közel állt,
vágytam rá, sőt esetenként féltem tőle.
Édesanyám minden este mesélt. Leült az
ágyam szélére, elővette a Kis gyermekek
nagy mesekönyvét, olykor a Grimm meséket és beleolvadtunk egy másik világba.
Mi ketten, együtt, összebújva...
Biztos vagyok benne, hogy ekkor kaptam annak a lelki muníciónak a legnagyobb részét, mely erőt ad a mához, a
holnaphoz - és a múlthoz is. A boldogsághoz, a küzdelemhez, a próbákhoz, a
vigasztaláshoz, a lehetetlen lehetségessé
válásához, a titkokat rejtő, felfedezésre
váró világhoz, a megértéshez.

Állatok világnapja
a Süni csoportban

„A mesék finoman hangolják át gondolkodásunkat, és lassan készítenek fel
arra, hogy minden elgondolható megvalósítható, minden kimondható cselekvéssé formálható és minden cselekvés
tökéletesíthető” (Boldizsár Ildikó, mesekutató).
Igen, mondhatja valaki, nem mesevilágban élünk, ez a valóság, melynek köze
nincs a mesék csodájához.
De ki mondta, hogy a mese mindig csodás? Harag, párbaj, jó és rossz
küzdelme, cselszövés, ármány, pusztulás
mind-mind a történetek része. Csakhogy
a mese utat mutat arra, miként tesznek a
jóért a szereplők, hogyan lelnek segítőkre,
miként nyeri el méltó büntetését a gonosz, miként lesz ismerős az ismeretlen és megmutatja, hogy sokszor tévedünk utunkon. A mesék
biztos kapaszkodót adnak a nehéz helyzetekben, mert nem arról
szólnak, hogy minden rendben van, hanem hogy mindent rendbe
lehet hozni.
A gyerekek lelke hihetetlenül tiszta, nem véletlen, hogy ők hinni akarják a mesék igazságát. Felnőttként adjuk meg nekik ezt az univerzális
és végtelen bölcsességet.
Ajándék a mese, kincset rejtő életre szóló ajándék.
Adjuk meg gyermekeinknek, mert gyermekként mi is megkaptuk.
... és mert a csodákban örökké hinni kell!
Köszönjük a Nagykovácsi Általános Iskola kisdiákjainak, hogy
magukban hordozva a mesék szépségét visszahozták óvodásainknak a Népmese napján és köszönjük tanítóiknak, hogy őrzik
lelkükben a mese világ-varázsló csodáját.

Luczátiné Gerő Júlia

Egyik kedvenc témakörünk az állatok világnapjának megünneplése.
A gyerekeknek sokféle élménye van az állatokkal kapcsolatban, szívesen is beszélgetnek, mesélnek róla. Ismereteik is évről évre gazdagabbak. Mindig van a csoportban olyan kisgyerek, aki nagy érdeklődést mutat egyes állatfajjal kapcsolatban. Vannak aktív horgászaink,
bogárlesőink, madarászaink és természetesen olyanok is, akik a nagy
vadakat kedvelik. Ilyenkor a meséink, dalaink, játékaink az állatok
témakörhöz kapcsolódnak. A Brémai muzsikusok mesét szívesen
hallgatták, játszották, hangszereket is készítettünk különböző anyagokból a meséhez. Mégis a legnagyobb élményt a Margitszigeti
kirándulás jelentette. Október 5-én egy szeles, de napsütötte délelőtt
látogattunk el a Margitszigeti Vadasparkba. A Vadaspark állatait
testközelből láthattuk. Megsimogattuk a pónikat, megcsodáltuk
a különböző kacsák színes tollait, hosszasan figyeltük az eleséget
szerző állatok mozgását. Nagy élmény volt a gólyák között sétálni,
versenyre keltünk velük, hogy ki bírja tovább az egy lábon állást. Egy
külön elkerített részen működik a sas kórház, az éppen lábadozó madarat is lehetett látni. A rózsakertben nagyot szaladgáltunk, majd egy
hatalmas fának a törzsét is próbáltuk körbefogni. Végül aki szerette
volna, a Japán kert aranyhalainak elmondhatta három kívánságát.
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Mihály napjának ünnepe
Tóth Erika, Gesztenyefa csoportos óvodapedagógus

Régi szokásunkat folytatva, ismét megtartottuk a Kispatak Óvodában
a Mihály napi vásárunkat. Színes programmal és bőséges portéka
kínálattal készült az óvoda apraja- nagyja a hagyományőrző programra. Izgatottan ötleteltek a dolgozók és a szülők is hogy választékos,
minőségi, mutatós és nagyon kelendő portékák szülessenek kezük
munkája által. A csodás őszi napsütés ölelésében, remek hangulatban töltötték a gyerekek és a felnőttek is az időt a vásár ideje alatt.
Ropták a táncot a „Tüzes táncházban”, pihenésként a jó ízű ételeket
fogyasztották, beszélgettek. Idén is a Nagykovácsi Muzsikások húzták
a talpalávalót és megjelentek az ünnep jelképeként a juhászok is akik

örömmel vettek részt a gyerekjátékokban, táncokban.
A vigadalmat a pásztortűz
körbetáncolásával és pásztor
nóták éneklésével zártuk le.
Köszönjük
Nagykovácsi
Nagyközség Önkormányzata
civil alapjának támogatását,
melyet a rendezvény zenei
programjának
megvalósításhoz nyújtott.
Ezt a közös ünneplést folytatjuk a következő szép
szokásunkkor a Márton napi
lámpás felvonuláson Várunk
mindenkit november 11-én,
pénteken 17 órától a Kolozsvár téren.
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