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„Novemberben Márton napján…” 

 

November elején, Mindenszentek napját, - vagy 

más néven az üdvözült lelkek emléknapját - a 

legtöbben családi körben töltik. Szokás, hogy az 

emberek meglátogatják és rendbe teszik elhunyt 

hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, 

mécseseket gyújtanak. Sokan úgy gondolják a 

gyertya fénye az örök világosságot jelképezi.  

 

Óvodánkban ebben az időszakban csoportszinten várható a hagyományos tökfaragás, világító 

lámpás készítés, gyertyaviasszal készülő alkotómunka vagy a témához kapcsolható egyéb 

tevékenység. 

Az ősz harmadik borongós, szürke havában is számos színes programlehetőségekkel készülünk 

óvodásaink és családjuk részére.  

A hosszú hétvégét követően: november 9-10-11-én karácsonyi fotózást tartottunk az 

intézményben. Készültek csoportos, egyéni és családi képek is.  

November második hetén ismét megrendezzük a már hagyománnyá váló Márton napi 

vigasságokat óvodánkban. A gyerekek megismerik Szent Márton történetét, legendás jótetteit. 

- Márton, jószívűségéről és önzetlen odaadásáról vált ismertté. Katona volt, amikor egy 

város szélén járt, meglátott egy didergő koldust. A kolduson alig volt valami ruha és 

nagyon fázott. Segítséget kért Mártontól, akinek saját öltözékén kívül nem volt egyebe. 

Fogta hát köpenyét és kardjával ketté hasította. A köpeny felét a koldusra terítette, ezzel 

mentve meg őt a fagyhaláltól. Márton nemsokára otthagyta a hadsereget és pap lett 

belőle. Nagyon szerették mindenütt, mert jóságos volt és mindenkinek segíteni próbált. 

Az emberek hamarosan meg akarták választani püspöknek, de Márton nem akart püspök 

lenni, ezért elbújt a libák közé az ólban. De a libák nem maradtak csendben, hangosan 

gágogtak, és gágogásukkal elárulták Márton búvóhelyét. Így az emberek megtalálták és 

mégiscsak püspök lett belőle. Ezután is ugyanolyan jóságos és szerény maradt, mint 
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előtte. Nagyon sokat segített a szegényeknek és az emberek egész életében nagyon 

szerették őt.  

A csoportokban ebben az időszakban mi magunk is nagyobb hangsúly fordítunk az egymásra 

való odafigyelésre, mások segítésére. Az óvónénik csoportjaikkal alkalomhoz illő libás dalokat 

énekelnek és népi játékokat játszanak. Nem lenne teljes az ünnep előkészülete az alkotás öröme 

nélkül. Minden csoport világitó lámpásokat készít a hét zárásaként megrendezett Márton napi 

lámpásfelvonulására.  

November 11-én délután a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár ad otthon a Magocskák 

Alapítvány által szervezett Márton Napi ünnepségnek. A gyerekeket mókás ügyességi 

feladatok, pecsétgyűjtő vetélkedők, társasjátékok, kézművesfoglalkozások, néptánc bemutató 

várta, valamint az estét megkoronázó lámpás felvonulás. A rendezvényre látogatókat meleg tea, 

libazsíros-lilahagymás kenyér és liba formájú sütemény is várta, melyet - Szent Márton 

szellemében - félbetörve, egymással megosztva fogyasztottak el a gyerekek. 

A Márton napi vigasságokat követően „Hulladék 

csökkentési” hetet tartunk.  

Óvodánk fokozottan odafigyel a hulladék újra 

hasznosítására, csökkentésére, környezetünk óvására. 

Udvarunkon komposztálók vannak elhelyezve, ahova a 

gyerekekkel közösen gyűjtjük a szerveshulladékot. 

Kézműves tevékenységink alapanyagai is rendszeresen a háztartásokban már kidobásra szánt 

eszközök. (pl.: wc papírguriga, tojástartó, műanyag flakon, konzervdoboz, befőttesüveg stb.) 

November 16-án a „Kukamese” című színdarabot tekintettük meg a Pannónia Kulturális 

Központ és Könyvtár nagytermében. 

November 18-án (pénteken) csatlakoztunk az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 

nagyszabású „Mézes reggeli” projektjéhez, mely által minden óvodás gyermekünk mézes 

kenyeret reggelizhetett. Köszönjük Gaschler Péter méhésznek a színvonalas kiselőadást, melyet 

a nagycsoportosok körében tartott. 

November 19-27-i időszakban csatlakozunk egy textil hulladék újrahasznosítási 

programhoz, melynek keretén belül több, szülők számára is nyitott programot kínálunk: 
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- ahol gazdát cserélhetnek majd a feleslegessé vált, de még jó minőségű, másnak örömet okozó 

ruhaneműk.  

A program neve „Nyitott gardrób”, melynek részleteiről az aktuális héten tájékoztatunk.  

 

- Sulizsák: a korábbi évek sikeres programja után ismét csatlakoztunk a Sulizsák használtruha 

gyűjtéshez, amellyel azon túl, hogy támogatási lehetőséget nyújt - többek között - a Magocskák 

Alapítványnak, és általuk az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek, az 

újrahasznosításban is segíthet. Idén a kabátokat és a cipőket a rászorulóknak is fel lehet ajánlani, 

melyet a Gondos Panni Szociális Központ és a Máltai Szeretetszolgálat juttat el. 

Leadás: december 14. szerda 13:00-19:00 és december 15. csütörtök 9:00-15:00 a Pannónia 

KKK alsó szintjén. 

Zsákigénylés itt:  https://forms.gle/Mkxhawp9Zg4NE7G66 

- „Textilek új élete”, Már megunt, feleslegessé vált agyagok 

felhasználásával alkotunk a gyerekekkel. 

- Kézműves délután a csoportban: a Szülőkkel közösen 

készítünk kis apróságokat az Adventi jótékonysági 

vásárra, egy kellemes, óvodában eltöltött délutánon. 

 

A hónap az adventi időszak kezdetével zárul. Ekkor kerül sor az első gyertyagyújtásra. 

Programjainkra nagy szeretettel várunk minden Családot! 

             Herczku-Tölgyesi Dóra 

        óvodapedagógus, Cinke csoport 

https://forms.gle/Mkxhawp9Zg4NE7G66

