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Május 1.: ősi tavaszünnep, a majálisok napja. Sok
helyen a megelőző estét a legények az erdőben töltik, s
hajnalban hazajőve feldíszített májusfát állítanak ked-
vesük udvarába.

Az emberek az egész napot vidám táncmulatsá-
gok közepette a szabadban töltik. A májusfát bandákba
verődve állították a legények a lányoknak. Magas, sudár
fák voltak erre alkalmasak, melyeket általában sza-
lagokkal, étellel-itallal is díszítettek. Általában az udvarló
legény vezetésével állították a fát, de egyes területeken
a legények a rokonlányoknak is állítottak fát. Általában a
közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidön-
tését ünnepély és táncmulatság kísérte.

Más helyeken házakra, kerítésekre
tűztek ki zöld gallyakat, ágakat. Ezzel
bizonyos településeken a lányos házakat
jelezték, máshol viszont azt mondták, hogy
az ünnep tiszteletére tették ki.

1889 óta a munkásság nemzetközi
ünnepe.  

Május 4.: Flórián napja. Ezen a napon az
ország nyugati felében sok helyen ősi módon
gyújtottak „új tüzet“. Flórián a tűzoltók, a kéményseprők,
a kovácsok és a serfőzők patrónusa.

Május 12. Pongrác, 13. Szervác, 14. Bonifác napja.
A fagyosszentek napjai az idő átmeneti lehűlését jelzik.
E napokon nem vetnek, nem palántáznak. A májusi
fagyok a gyümölcsösökben, a veteményekben sokszor
nagy pusztítással járnak, ezért tűzgyújtással, füstöléssel
védekeznek ellenük.

Május legnagyobb ünnepe, mely a népha-
gyományban és a vallási életben is fontos szerepet
töltött be, pünkösd ünnepe. Az ünnep elnevezése a görög
pentekosztész, azaz „ötvenedik“ szóból származik, u-
gyanis ez az ünnep a húsvét utáni 50. napon kezdődik. 

Ennek megfelelően ez is a húsvéthoz kap-
csolódva változó időpontú ünnep. (Május 10-e és június
13-a közé eshet. Idén június 11-12.) 

A legjellegzetesebb pünkösdhöz kapcsolódó
szokások: az ügyességpróbákkal egybekötött pünkösdi
királyválasztás, a termésjóslással egybekötött
tavaszköszöntés, a pünkösdi királynéjárás, amelyben a
kislányok vesznek részt, és a faluköszöntés-pünkös-
dölés, amelyben kislányok és kisfiúk is közreműködtek.

Mivel pünkösdtől megint lehetett lakodalmakat

rendezni, és a tavaszhoz és májushoz egyébként is
szorosan kapcsolódott a szerelem, ezért ezekre a
napokra jellemzőek voltak a különböző párválasztó és
udvarló szokások.

Az országszerte ismert tradíciók mellett voltak
szűkebb területeken ismert szokások is, mint például a
törökbasázás, a borzakirály, vagy a rabjárás. Egyes
vidékeken a tavaszhoz, s általában május elsejéhez
kapcsolódó májusfaállítás is megtalálható volt, csakúgy
mint a zöldághordás.
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FELHÍVÁS!

Kérjük, ajánlja fel adójának 1%-át a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület javára. 

Adószám: 19025702 - 1 - 43
Köszönjük!

Jeles napok:
május első vasárnapja: Anyák napja
Anyák napja utáni első hétfő: Anya nélkül
nevelkedő gyermekek napja 
május utolsó keddje: Nemzetközi tejnap 
május utolsó vasárnapja: Gyermeknap, A magyar
hősök emlékünnepe
május 1.: a munka ünnepe, a munkavállalók szoli-
daritási napja
május 3.: Nemzetközi sajtószabadság napja
május 5.: Esélyegyenlőség napja
május 6.: A magyar sport napja
május 9.: az Európai Unió ünnepe
május 10.: a Mentők napja Magyarországon,
Madarak és Fák napja Magyarországon
május 15.: Család nemzetközi napja
május 19.: Nemzetközi férfinap
május 31.: Nemdohányzó világnap

Kata



Zöld
mozaik

Madarak és Fák Napja
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Az európai államok 1902. március 19-én írták alá a mezőgazdaság számára hasznos madarak

védelmét szolgáló egyezményt.  Ez az egyezmény volt hazánkban a Madarak és Fák Napja előzménye.  Az

ünnep hivatalos bevezetésére 1906-ban került sor Herman Ottó hathatós közreműködésével, aki tudományos

munkásságával és közéleti szereplésével Magyarország környezetvédelmének megalapozója volt. Ettől

kezdve a II. világháborúig minden iskolában megünnepelték a Madarak és Fák Napját. Ezen a napon kirándul-

tak és fákat ültettek az iskolás gyerekek. 1994 óta ismét megemlékeznek az iskolák erről a napról. Ti hogyan

emlékeztek meg erről az ünnepről? 

Most pedig egy kis fejtörésre hívlak titeket!
Több olyan madarunk is van, amelynek az irodalmi vagy a népnyelvben létezik egy másik elnevezése is. Egy

ilyet kell majd megfejtenetek. Segítségedre szolgál a többi madár neve, hiszen ha ezeket betűrendbe sorolod,

és sorrendjük alapján beírod a táblázatba, a megjelölt négyzetek betűit függőlegesen összeolvashatod.

Találd ki, mi a fülemüle másik neve!

kolibri, pinty, gólya, cinege, gulipán, sólyom, páva, fecske, papagáj – ezek nem, hanem:

Megfejtés:……………………………….

Az áprilisi fejtörő megfejtése: 1) lúd   2) kutya   3) bárány   4) egér   5) liba   6) majom   7) szamár  
8) macska   9) darázs

Összeállította:
Hajni



Ügyeskedj!

Köszöntő

Színezd ki a képet az utasításnak megfelelően!
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Reggel óta tanakodtam

Reggel óta tanakodtam,
mit mondhatnék teneked?
Olyan szépet gondoltam ki,

Elmondani nem lehet.
Nem leltem rá szavakat,
még verset sem találtam.

Minden, amit elmondhatnék,
itt van egy szál virágban.

Ágh István: Virágosat álmodtam

Édesanyám,
virágosat álmodtam,

napraforgó
virág voltam álmomban,

édesanyám,
te meg fényes nap voltál,

napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.

Mucsi Viktória, 10 éves

Bánki Bia, 10 éves Csősz Zsófi, 10 éves

Gráczer Fruzsina, 11 éves



Összeállította:
Zsuzsa

Ügyeskedj!

Az egyik pillangó különbözik a többitől. Keresd meg, melyik?

Keresd meg a különbségeket a két szitakötő között! Karikázd be őket!
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Móra Ferenc: A cinegefészek
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Biz az régen volt, mikor én életemben először
álmodtam sarkantyús csizmával, de még most is sírhat-
nékom van, ha rágondolok, hogy milyen rossz volt abból a
gyönyörű álomból fölébredni.

Hullott a könnyem, mint a záporeső, és szegény
szülém még friss lángossal se tudta elállítani.

- Hej, édesanyám - szóltam hozzá -, ha énnekem sarkan-
tyús csizmám volna!

Édesapám éppen akkor lépett be a szobába.
Nyakában volt a csíkos tarisznya, vállán a nyitó kapa,
indulóban volt a szőlőbe.

- No, gyerekem, jössz-e velem hernyót szedni? - kérdezte
tőlem.
Nem szóltam semmit, édes szülém felelt helyettem:

- Nem szeret ez már menni sehová, csak ahol sarkantyús
csizma terem.

- No, az pedig éppen a szőlőben terem - mondta komolyan
édesapám.

De már akkor fogtam is a kezét, húztam is kifelé az
ajtón, hogy el ne vigye valaki a sarkantyús csizmámat, mire
kiérünk.

Én egy nyúlugrással előbb kiértem, mint apám.
Kíváncsian néztem körül. A venyigék még aludtak a homok
alatt, de a barackfák már fölébredtek, föl is öltöztek
menyasszonyruhába. Jókedvű méhikék zümmögtek a virá-
gokon. Hanem sarkantyús csizmát nem láttam sehol.
Szaladtam is gyanakodva apámhoz.

- Apám, melyik fa termi a sarkantyús csizmát?
- Mindjárt, gyerekem, mindjárt - mosolygott, azzal lerakta

holmiját a nagy eperfa árnyékába, és megfogta a kezem. 
- No, gyere velem!

Kimentünk a szőlő végére: ott megálltunk a körte-
fa alatt. Telis-teli volt az fakadó bimbóval, mint csillaggal a
Tejút.

- Látod-e ott azt a cinegefészket? - mutatott föl apám a fa
tetejére.

- Látom.
- No, hát abban van a te sarkantyús csizmád.

Ránéztem apámra. Tudtam, hogy amit ő mond, az
olyan igaz, mint a nap az égen. Mégis elszomorodtam egy
kicsit.

- De nekem nem cinegének való csizma kellene ám!
- Nem is az lesz az, fiam - ütött a vállamra apám. - Igazi

legénynek való csizma lesz. Csukaorrú, magas sarkú,
csikorgós talpú.

- Sarkantyú is lesz rajta?
- Arannyal futtatott rézsarkantyú.

Hittem is, nem is, de nem szólhattam többet. Apám
elment megkerülni a szőlőt, a cinegevarga meg abban a pil-
lanatban röppent ki a fészekből. Néztem utána, szerettem
volna megszólítani, de aztán jobbat gondoltam.

- Nini, hiszen belenézhetek én abba a fészekbe!
Másztam föl, mint a mókus, de majd leszédültem,

ahogy belenéztem a takaros kis fészekbe. Négy icipici
tojásnál egyéb nem volt benne.

„Ez egyszer áprilist járatott velem apám“ - gondol-
tam magamban. Elfutott a pulykaméreg, belemarkoltam a
fészekbe, kiszedtem a tojásokat, s egyenként a fához
vertem őket.

Épp az utolsó tojáskát loccsantottam szét, mikor
nagy lelkendezve odafutott apám.

- Vigyázz, te, kárt ne tégy a fészekben!
Egy kicsit ijedten huppantam le a fáról.

- A fészekben nem tettem kárt, csak a tojásokat törtem
szét.
- No, oda is van akkor a sarkantyús csizma - csóválta meg

apám a fejét. - Hány tojás volt?
- Négy.
- Abból lett volna négy cinegefiók. Az mind megevett

volna naponként ötven-ötven hernyót. Tudod-e, hány
hernyó az?

Nagy nehezen kiszámítottam, hogy az mindennap
kétszáz hernyó.

- A fiókákat az anyjuk körülbelül harminc napig etette
volna. Tudod-e, mennyi az a harmincszor kétszáz hernyó?
Én csak annyit tudtam, hogy az sok. Apám kiszámította,
hogy a harmincszor kétszáz hernyó hatezer hernyó.

- No, ezek már nem esznek meg egy hernyót se - néztem
föl egy kicsit elszomorodva a fára.

- Majd esznek őhelyettük a hernyók. Tudod-e, mit esznek?
- Gyümölcsfavirágot.

- Mégpedig minden hernyó mindennap egy virágot -
számított tovább édesapám. - Hatezer hernyó hatezer virá-
got. Harminc nap alatt száznyolcvanezer virágot. Alma,
körte, cseresznye lett volna abból. Almából, körtéből,
cseresznyéből, barackból kiárultuk volna a sarkantyús
csizmára valót.

Ebben a percben hazaérkezett a cinegemadár.
Sose felejtem el jajveszékelését a kifosztott fészek körül.
Szívszaggató sírása ma is fülemben cseng. S ma is jobban
fáj a szívemnek, mint az, hogy akkor egyszer lett volna
sarkantyús csizmám az életben, azt is megették a hernyók.

Mese



Ne feledjétek, búvárkodjatok ti is! Ha különleges adatra bukkantok,
írjátok meg a szerkesztőség címére, és az újságba is bekerülhet

majd. Várom ötleteiteket!

Mit ünneplünk pünkösdkor?

Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy
Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. 

A pünkösd is mozgóünnep. A húsvétot követő ötvenedik napra esik. Ilyenkor nagy búcsúkat tartottak
vagy tartanak ma is több helyen pl. Csíksomlyón, Mátraverebélyen, Ferencszálláson.

Milyen szokások kapcsolódnak pünkösdhöz?

Ezen a napon lóversennyel vagy más ügyességi próbával pünkösdi királyt választanak. Ő egy
éven keresztül minden lakodalomba, mulatságra hivatalos volt és minden kocsmában ingyen
fogyaszthatott. Választhattak pünkösdi királynét is, ő ruhájával, díszeivel is kitűnt a többi lány
közül. Lakodalmas menetet is eljátszottak ekkor, amelyben legtöbbször a vőlegény szerepét is
lány játszotta. Olyan is volt, hogy ünnepi népviseletben az iskoláskorú fiúk, lányok összegyűltek
és pünkösdi rózsával a kezükben, énekelve végig vonultak a faluban.

Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja,
holnap lesz, holnap lesz a második napja.
A pünkösdi rózsát jól meggondozzátok,
a kalapotok mellett el ne hervasszátok!

Pünkösdkor a házakra, kerítésekre, istállókra zöld ágat tettek, hogy a gonosz, rossz szellemeket
távol tartsák a háztól.

Színezd ki a rajzot!
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Összeállította:
Zsuzsa

Pünkösdi rózsa



Információk
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LAJOS U.:
Kézműves foglalkozás: hétfőnként 16.00-tól

Agyagozás: szerdánként 16.00-tól
Társas klub: csütörtökönként 16.00-tól

Óbuda napi programok: május 3. (vasárnap) 10.00-tól
Gyereknapi aszfaltrajzverseny: május 31. (vasárnap) 16.00-tól

HUSZTI ÚT:
Babazene: május 4., 18., 11.00-tól

Kártya- és társasjátékok: május 12., 26., 16.00-tól
Fitt családi zenés torna: szerdánként 17.00-tól

(Kozma Zsuzsa pedagógus vezetésével.)

Gyereknapi számháború: május 30. (szombat) 15.00-tól

KERÉK U.:
Fitt családi zenés torna: hétfőnként 17.15-tól

(Kozma Zsuzsa pedagógus vezetésével.)

Kézműves foglalkozás: szerdánként 16.00-tól
Röplabdaverseny: május 10. (vasárnap) 15.00-tól

Óbuda napi programok: május 3. (vasárnap) 10.00-tól

ZEMPLÉN U.:
Kézműves foglalkozás: csütörtökönként 16.00-tól

GYŰRŰ U.:
Kézműves foglalkozás: május 6., 13., 20., 16.00-tól

Játékos vetélkedő: május 22. (péntek) 16.00-tól
Agyagozás: május 27. (szerda) 16.00-tól

Óbuda napi programok: május 3. (vasárnap) 10.00-tól

SILVANUS SÉTÁNY:
Babamasszázs: szerdánként 10.30-tól

Énekes-mondókás foglalkozás: csütörtökönként 10.30-tól
Kézműves foglalkozás: péntekenként 16.00-tól

Óbuda napi programok: május 3. (vasárnap) 10.00-tól

SOLYMÁR UTCA:
Kézműves foglalkozás: keddenként 16.30-tól

Énekes-mondókás foglalkozás: csütörtökönként 11.00-tól
Gyereknap: a részletekről érdeklődj az irodában.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!



Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

Anyák napjára egy kosárkát készíthettek, melybe beletehetitek kis cédulákon, mi mindent köszöntök édesanyátoknak, nagymamá-
toknak, illetve milyen jókívánságaitok vannak feléjük, vagy milyen szép emlékek jutnak eszetekbe velük kapcsolatosan.
Színezzétek ki a dobozka palástját, vágjátok ki! A szaggatott vonalak mentén hajtogassátok be az oldalakat és ragasszátok össze a
félszíveket! Kívülről ragasszátok rá a 6 darab szívecskét! Jó munkát!

Zsuzsa

M. 1.




