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KEDVES ÖTLETTÁR-OLVASÓ!

Közeledik a húsvét. Vajon mit tapasztalnak a gyerekek az 
ünnepi készülődésből hétköznapjainkban? Elsősorban azt, 
hogy a csoki nyuszik már „ülve szundikálnak" a boltok 
polcain, a bárányok, kacsák és különféle színes csoki tojá
sok özöne mellett. Kisebb gyerekek a nyuszik láttán azon
nal megkérdezik: Már húsvét van? Vagy: Mikor lesz hús
vét? A válaszon megdöbbennek, hiszen szemük előtt már 
minden árucikk készen áll az ünnepre: Ó, addig még né
hány hétnek el kell telnie!

A finom csokik ellen nincs semmi kifogásom. A kérdés 
viszont magától adódik: Mi vajon mit -  és milyen tarta
lommal adunk a gyerekeknek a húsvéti készülődés során,

és majd az ünnep alkalmával? Milyen lelki tartalommal 
tudjuk megtölteni a ránk bízott gyermekek szívét-lelkét? 
Az Ötlettár újabb száma ebben kíván ötleteket adni.

A tavaly elhangzott kéréseknek eleget téve lapunk se
gítséget nyújt az anyák napja gyülekezeti megünneplésé
hez is: családi istentisztelet és versek várnak lelkes felhasz
nálókra.

A szerkesztőség továbbra is szívesen fogad visszajelzé
seket, hogy lapunk valóban megfelelő segítség legyen a 
gyermekek között végzett munkában.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
Balog Eszter
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RÖVID TANULMÁNYOK
Alapkérdések a gyermekekkel való munkához
Az alábbiakban szereplő kérdéseknek semmiképpen sem 
az a célja, hogy mérője legyen a jól vagy kevésbé jól sike
rült gyülekezeti alkalmaknak, hanem az, hogy bátorságot 
adjanak ahhoz, hogy saját munkánkat kritikusan tudjuk 
szemlélni, hogy megoldásokat keressünk arra, ami meg
változtatható, és hogy kiszélesítsük saját munkalehetősé
geinket.

Ezek a kérdések egy presbitériumi ülésen, vagy egy-egy 
lelkészi munkaköri alkalmon is megbeszélhetők Gyerme
kek a gyülekezetben címmel.

ELŐFELTÉTELEK

Tudok-e a gyermekekre úgy tekinteni, mint akik egyen
értékű, egyenjogú partnerek?

Gondoltam-e már arra, hogy mindenben, amit a gyer
mekekkel teszek, szerepet játszik a saját történetem, sor
som és a gyermekségről alkotott képem?

Milyen célokkal és szándékokkal végzem, vagy kísérem 
figyelemmel a gyermekekkel való foglalkozást?

El tudom-e képzelni, hogy a gyülekezeti életünk meg
változzon a gyerekek nagyobb aktivizálásával, és hogy a 
gyerekek is részt vegyenek a gyülekezet épülésében?

Konkrétan mit jelent az, hogy a gyermekeket előtérbe 
helyezzük -  Jézusi értelemben (Id. Mt 18,2 és kk.)?

A GYEREKEK

Hány gyermek és milyen korúak élnek a gyülekezet terü
letén?

Milyen családi és kulturális hátterük van a gyerekeknek?
Hogyan élnek a gyerekek? (Napi program, szociális kö

rülmények, óvodai- és iskolai helyzet, szabadidő, játék
tér...)

Milyen gyermekek milyen gyülekezeti programokon 
vesznek részt? Milyen gyerekek nincsenek jelen? (Kor, 
nem, vallási hovatartozás, családi helyzet, lakóterület...)

Tapasztalatom szerint milyen igényeik vannak a gyer
mekeknek a gyülekezetben?

Milyen különleges érdeklődésük és képességeik van
nak a gyerekeknek?

Tudok-e valamit arról, hogy a gyermekek hogyan élik 
meg a gyülekezet közösségét?

Ismerem-e a gyerekek elvárásait és kívánságait?
Hol fejezhetik ki a gyermekek a kívánságaikat, kriti

kájukat, elvárásaikat, kérdéseiket stb.?

A SZÜLŐK

Ismerem-e a szülők elvárásait?
Részt vesznek-e a szülők az alkalmak tervezésében, leve
zetésében?

FŐÁLLÁSÚ SEGÍTŐK ÉS ÖNKÉNTES SEGÍTŐK

Milyen segítők állnak rendelkezésre a gyermekmunka te
rületén?

Mennyi az önkéntes segítő? (Elegendő vagy túl kevés?) 
Milyen feltételeik vannak a segítőinknek?
Vannak-e rendszeres előkészítő és kiértékelő alkalmak, 

beszélgetések?
Részt vesznek-e a segítők a gyermekeket érintő dön

tésekben?
Van-e a gyülekezeten belül vagy az egyházmegyében 

továbbképzési lehetőség (elméleti, gyakorlati, pedagógiai 
és teológiai) tanácsadás, kísérés a gyermekekkel foglal
kozó segítők számára?

FELSZERELTSÉG

Milyen financiális és materiális eszközök állnak rendelke
zésünkre a gyermekmunkában?

Van-e a gyülekezetnek saját költségvetése a gyermek- 
munkára, vagy ha nincs, ismertek-e az egyes gyermek
alkalmak költségei?

Milyen termek és helyek állnak a gyermekekkel való fog
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lalkozás rendelkezésére? Hogy vannak berendezve ezek a 
termek?

TESTÜLETEK

Melyik testület foglalkozik a gyermekmunkával? Milyen 
gyakran?

Létezik-e olyan személy, aki kifejezetten a gyülekezet 
gyermekeit képviseli? (Pl. gyermek-presbiter?)

A testületi üléseken részt vesznek-e a főállású és az 
önkéntes segítők? Milyen testületekben, milyen segítők?

Létezik-e egy egyedülálló, gyermekekből álló testület, 
akik a gyülekezet gyermekeit képviselik? Hol tudnak érvé
nyesülni?

AJÁNLATOK

Milyen alkalmak vannak a gyülekezetben, milyen korú 
gyermekeknek?

Hol találkoznak egymással szülők és gyermekek a gyü
lekezetben?

Közreműködnek-e gyermekek az istentiszteleten? Mi
lyen formában?

Közreműködnek-e felnőttek a gyermek-istentisztele
ten? Milyen formában?

Hol tanul a gyülekezet a gyermekektől?

Valljuk be őszintén, sokunkban o tt lapul a kíváncsiság, mi 
marad meg a gyermekekben egy-egy hittanóra után. Va
jon mit fognak otthon mesélni az óráról? Azt, hogy milyen 
nagyszerű, új élményben volt részük, vagy hogy milyen új 
ismereteket szereztek, avagy -  szerencsétlen esetben -  épp 
az ellenkezők fogalmazódnak meg?

Az is kérdés lehet számunkra, vajon a szülők hogyan 
fogadják gyermekeiktől a hittanos visszhangokat. Lehet, 
hogy a szülők csak „eljáratják" a gyermeket az alkalmak
ra, de otthon egészen más légkörben élnek? Vagy arról, 
amit hittanon tanulunk, otthon is szó esik, esetleg még 
közös beszélgetés is kialakul egy vacsoránál, lefekvés 
előtt? Milyen háttér áll a gyerekek mögött?

Ahhoz, hogy kérdéseinkre választ kapjunk, érdemes 
összehívni a szülőket egy délutánra, tea, süti mellé. Nagy
városi környezetben ajánlott a délutáni hittan időpontját 
kiválasztani, amikor úgyis valamelyik szülő vagy nagyszülő 
hozza-viszi a csemetét. A gyerekek a beszélgetés ideje 
alatt egy másik teremben játszanak, egy lelkész, pedagó
gus, ifis stb. felügyeletével, segítségével.

Erre az alkalomra készítsünk külön meghívót a szülők
nek, esetenként nagyszülőknek, melyben leírhatjuk:

Be vannak-e vonva családok a gyermekmunkába? Mi
lyen formában?

Szerveznek-e valamit a gyermekek maguktól a gyüle
kezetben?

Részt vesznek-e a gyermekek a tervezésben, szervezés
ben?

Mi a legfontosabb számomra a gyermekalkalmakon?

TÁRSADALMI KÖZÖSSÉG

Milyen a népesség struktúrája egészében?
Milyen különleges helyi adottságok jelentősek a gyermek- 
munkában? (Közlekedési kapcsolódások, széles utak, a 
gyerekek nem a gyülekezet területén járnak iskolába...)

Milyen gyermekalkalmak vannak a gyülekezet lakókör
zetében? (Más felekezet, iskola, egyesületek, zeneiskola, 
sportegyesület...)

A gyülekezet gyermekmunkája ismert-e a gyermekek
kel foglalkozó más szervezetek előtt?

Fordította: Balog Eszter

Forrás: Erika Georg-Monney: Prüfsteire für die Arbeit mit Kindern, 
In: Markus Homann/Rüdiger Maschwitz: Gemeinde...Oase für Kin
der. Von den Chancen dér Arbeit mit Kindern in der Gemeinde. 
Evangelische Kirche im Rheinland, Landeskirchenamt. Düsseldorf, 
1993.

Szülők hittanórája
■ hol áll a csoportunk, mi mindennel foglalkoztunk eddig 

az év során,
■ mi jelentett örömöt (karácsonyi előadás stb.)

Azzal folytathatjuk, hogy most egy rendkívüli alkalom
ra, közös beszélgetésre invitáljuk őket a további ered
ményes hittanoktatás érdekében, melynek célja, hogy:
■ közösen elgondolkodjunk a gyermekek visszajelzései

ről,
■ aktuális örömök és nehézségek felvetődhessenek a gye

rekek nevelése körül,
■ megbeszéljük, mi segíthetné elő jobban a gyermekek 

lelki fejlődését.
Ha megérkeztek a szülők -  addig lehet teázni, sütizni, 

beszélgetni - ,  kezdjük az alkalmat áhítattal, majd az aláb
bi témaköröket beszélhetjük meg velük:
■ Mi a gyermekek véleménye a hittanóráról? Szoktak-e 

róla otthon mesélni? Mi az, ami tetszik nekik, és mi az, 
ami kevésbé?

■ Ha mesélnek, akkor maguktól mesélnek-e, vagy kér
dezésre?

■ Hogy érzik magukat a csoportban?
■ Örömmel jönnek-e az órákra?
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■ Előveszik-e otthon a gyermekeknek szóló Bibliát, a hit
tanfüzetet, kérdezősködnek-e a bibliai történetek 
felől?

■ Lekötik-e őket a bibliai történetek?
■ Néznek-e bibliai történeteket feldolgozó filmeket a té

vében, videón?
■ Van-e olyan gondjuk (lelki gondjuk) a gyermekeknek, 

amin a hittanóra vagy egy beszélgetés segíthet?
■ Mi segíthetné a gyerekeket a további hittan oktatás

ban? Mi érdekli őket különösen?
■ Van-e kedvük egy közös kiránduláshoz tavasszal vagy 

nyár elején? (Egyéb aktuális ötleteket, közösségi prog
ramokat írhatunk ide.)
A beszélgetés megkönnyítése érdekében ezeket a kér

déseket leírva, névvel ellátva ki is oszthatjuk, helyet hagy

va a válaszoknak. így egy-egy szülő írásban is megfogal
mazhatja azt, amit esetleg nem akar mindenki előtt el
mondani, és a hitoktatónak is jobban megmaradnak a 
szükséges információk egy-egy hittanosáról, mely a be
szélgetés utáni alaposabb átgondolást teszi lehetővé.

A legtöbb helyen csak a konfirmáció kapcsán kezde
nek el a szülőkkel is foglalkozni -  főként szervezési kér
dések miatt. A tapasztalat azt mutatja, nem kell olyan so
káig várni, bátran kezdjünk bele korábban is. Igény szerint 
egy év végi kiértékelés is tartható, de talán fél év eltelté
vel, az iskolai szülőik végeztével szervezzük meg a „szülők 
hittanóráját". Érdemes kipróbálni, mert mindenképpen 
segíti a munkánkat.

B.E.
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HOGYAN ÜNNEPELJÜNK?
Családi istentisztelet nagyszombat napjára

ELŐKÉSZÜLETEK

Gyülekezeti segítőkkel előző hetekben, napokban fehér 
kartonból bárányokat készíttetünk, majd ragasztópisztoly- 
lyal egy-egy hurkapálcára ragasztjuk őket. Amelyiket nem 
ragasztottuk hurkapálcára, azokból jó néhányat a temp
lomban levő oszlopokra és a kórus mellvédjére helyezünk. 
A belépő, amerre csak tekint, m indenütt bárányokat lát.

Az érkező családtagok mindegyike kap egyet a hurka
pálcás bárányokból, és így foglalnak helyet a padban.

Az istentisztelet a hagyományos módon liturgiával kez
dődött, de a liturgia egyes részeit és az énekeket külön 
válogattam össze. A liturgiában nagyobb gyermekek (kö
zépiskolások) voltak segítségemre. A családi istentisztelet 
Bobán is, mint mindenhol nagyon mozgalmas, hiszen 
egészen kicsi gyerekek is jelen vannak, akik szívesen jön- 
nek-mennek a templomban. A nagyobbakat pedig direkt 
megkérem, hogy egy-egy „játékhoz" jöjjenek ki.

AZ ISTENTISZTELET MENETE
Elhangzott Bobán, 2001. április 14-én.

■ Kezdő ének: ÉK. 427; 1-2. vers
■  Lelkész: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében!
■ Gyülekezet: Ámen.
■ Lelkész: Zsolt 23,1-6 

Az Úr az én pásztorom, 
nem szűkölködöm.
Füves legelőkön terelget, 
csendes vizekhez vezet engem.
Lelkemet felüdíti,
igaz ösvényen vezet az ő nevéért.
Ha a halál árnyéka völgyében járok is,
nem félek semmi bajtól,
mert te velem vagy:
vessződ és botod megvigasztal engem.
Asztalt terítesz nekem 
ellenségeim szeme láttára.
Megkened fejemet olajjal, 
csordultig van poharam.

Bizony, jóságod és szereteted kísér 
életem minden napján, 
és az Úr házában lakom 
egész életemben.

■ Gyülekezet: ÉK. 40; 1. vers
■ Bűnvallás: Úr Jézus! Te szomorúan látod, hogy mennyi 

rosszat tettem. Sokszor megbántottam szüleimet, tár
saimat, nevelőimet. Te tudod a legjobban, mennyiszer 
voltam türelmetlen, felületes gyermekeimmel. Kérlek, 
bocsáss meg, és segíts a jóra engem! Ámen.

■ Gyülekezet: Jertek énekeljünk! 138. ének Kis szívem 
kis szoba...

■ Kegyelemhirdetés: Áldjad én lelkem az Urat, és ne 
feledd el, mennyi jó t tett veled! Ő megbocsátja min
den bűnödet... Áldjad én lelkem az Urat!

■ Gyülekezet: ÉK. 52; 1. vers
■ Lelkész: Igeolvasás:
■ Textus: Lk 15,1-7

A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jé
zushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástu
dók pedig így zúgolódtak: „Ez bűnösöket fogad ma
gához, és együtt eszik velük." Ő erre ezt a példázatot 
mondta nekik: „Ha valakinek közületek száz juha van, 
és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja- e o tt a 
kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig 
az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha meg
találta felveszi a vállára örömében, hazamegy, össze
hívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: 
Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juho- 
mat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm 
lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint ki
lencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége meg
térésre."

■ Hiszek egy Istenben Mindenható Atyában, mennynek 
és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az ő 
egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott 
Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pon- 
cius Pilátus alatt; Megfeszítették, meghalt és eltemet
ték. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a 
halottak közül, fölment a mennybe, o tt ül a minden
ható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és
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holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes
anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bo
csánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 

■ Igehirdetés
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Szeretném, ha megnéznétek az oltárunkat, és valaki meg
mondaná nekem, hogy lát-e rajta állatokat, és milyene
ket. (Oroszlán, bika, sas, bárány) A mai istentiszteleten 
minket különösen is a bárány érdekel. Hogyan ábrázolták 
a bárányt az oltáron? Mit csinál? (Ül a hétpecsétes köny
vön.) M it keresnek egyáltalán az állatok az oltáron? (Jel
képek.) Mik azok a jelképek? Próbáljunk meg összeszed
ni olyan tulajdonságokat, amelyek a bárányt jellemzik (jó
akaraté, félénk, ellenállást nem tanúsító, szenvedéseket 
türelemmel hordozó stb.)\ Nagyjából ezek azok a tulaj
donságok, amelyek miatt jelképpé vált a Bibliában a bá
rány. Kinek a jelképe? (Jézus) Miért? (Jóakaratú, szelíd, 
szenvedéseit türelemmel viselő.)

Felolvastunk nektek az imént két bibliai szakaszt. Egy 
zsoltárt, Az Úr az én pásztorom..., és egy példázatot, az 
elveszett juh példázatát.

Szeretném, ha majd ti, gyerekek kijönnétek ide a ke
zetekben lévő bárányokkal. Szám szerint talán nem le
szünk százan, de azért elég sokan leszünk egy nyájhoz. 
Kiválasztok közületek egyet, aki el fog majd kóborolni 
(azaz el fog bújni), és egyet, aki a pásztor lesz, és megke
resi az elveszettet.

Előbb azonban gondolkodjunk egy kicsit a pásztor fe
jével: Egyszer csak észreveszi, hogy elveszett egy bárány. 
Gyorsan kell cselekednie! M it tegyen? Ha nem megy 
utána, elvész a bárány, vagy valami baj éri. De ha utána 
megy, akkor mi lesz a többi kilencvenkilenccel? Gyorsan 
kell döntenie! Hagyja-e a biztos halálba az egyet, hogy 
megmentse a kilencvenkilencet, vagy hagyja a kilencven
kilencet, hátha együtt megküzdenek a veszéllyel? Mit 
tegyen? Válasszuk ki most az elkóboroló bárányt, és vá
lasszuk ki a pásztort is!

Amíg a bárány elkóborol, és a pásztor számba veszi a 
bárányait, addig énekeljük el a sárga gyerek énekes
könyvből a 136. éneket (117. oldal): Halld egy bárány...

Akkor most figyeljük a pásztort. Próbálj meg most min
ket is beavatni a gondolataidba! (Elmegyek, megkeresem, 
a többit talán nem éri baj, mert együtt vannak, megvédik 
egymást, de az egy magányában biztosan elpusztul.)

A gyerekek eljátsszák a történetet.
Pihenésként tanuljuk meg a 370-es éneket az énekes

könyvből! Hallgassuk meg először a dallamot, majd pró
báljuk meg elénekelni.

Példázat, jelkép: Jézus utána megy az egynek. Nem 
hagyja elveszni. Nagypénteken a keresztre ment, és mint 
egy bárány, tűrte, hogy kínozzák. Amikor húsvét hajnalán 
feltámadt a halálból, cselekedetével a megtalálás feletti 
örömben részesített bennünket.

A bárány jelképe a minden szenvedést eltűrő Jézusnak, 
a pásztor pedig jelképe a bárányaiért a legvégsőkig el
menő Krisztusnak. Igen, jól hallottátok, úgy a pásztor, 
mint a bárány Jézus Krisztus szimbólumává vált az egy
házi jelképek sorában. Amikor mi távol kerülünk a nyájtól 
-  amikor azt mondjuk, nekünk nincs szükségünk arra, 
hogy Isten gyermekeinek közösségéhez tartozzunk -, 
akkor a Pásztor utánunk jön, megkeres, és megtalál ben
nünket.

Amikor pedig „kóborlásaink" során bűnöket követünk 
el, akkor Isten nem bennünket büntet bűneinkért, hanem 
az ő egyetlen gyermekét, Jézust, aki szelíd bárányhoz ha
sonlóan eltűri helyettünk a büntetést.

Holnap reggel húsvét köszönt ránk, a legrégibb egy
házi ünnep. Kívánom nektek, testvéreim, hogy jusson 
eszetekbe: Krisztus az ártatlan bárány értetek halt meg, 
és támadt fel húsvét hajnalán! Ámen.
■ Imádkozzunk!
Holnap húsvét vasárnapja lesz. A te napod ez, Uram, de 
nekünk adtad, hogy ünnepeljünk nálad. Hozzád készü
lünk holnap. Ölelj körül szereteteddel, és dicsőítsd meg 
magadat bennünk az istentiszteleten.

Ajándékozd meg egyházadat szerte a földön, itt közöt
tünk is, szívhez szóló, értelmünket megvilágosító, aka
ratunkat engedelmességre késztető jó igehirdetésekkel. 
Készítsd fel követeidet szolgálatukra. Vedd el fáradtsá
gukat, állítsd gondolataikat a te gondolataid szolgálatá
ba, ajándékozd meg őket a bizonyságtétel örömével. Kö- 
nyörgünk mindenkiért, akik az elkövetkezendő napokban 
igédet hallgatják és hirdetik.

Végy minket oltalmadba ezen az éjszakán is. Azokat is, 
akik pihenni térnek; azokat is, akik örömöt keresnek; 
azokat is, akik munkába állnak; azokat is, akik betegá
gyon vagy beteg mellett virrasztanak; azokat is, akik a 
halál révén állnak. Vedd oltalmadba gondokkal küzdő, 
békességért kiáltó, bonyolult, általad mégis nagyon sze
retett és megváltott világunkat.

Könyörgünk hozzád, Uram, mindazokért, akik kétel
kednek, akik tévelyegnek, akik reménytelenek. A te ne
vedben együtt még így imádkozunk:

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg 
a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akara
tod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bo
csásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de 
szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hata
lom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
■ Áldás
■ Befejező ének: 370.

Rostáné Piri Magda
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Bevezető ének: 481. ének

Lelkész: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai családi 
istentiszteleten. Ma anyák napja van. Azért vagyunk most 
együtt itt, Isten házában, hogy elmondjunk két köszö- 
nömöt. A köszönet egyik szava az édesanyák és a nagy
mamák felé hangzik.

Megköszönjük nekik mindazt, amit tőlük kaptunk, 
megköszönjük szeretetüket. A köszönet másik szavát Is
tennek mondjuk el, Istennek köszönjük meg őket, az édes
anyákat. Azzal ünnepeljük a mai napot, hogy elmondjuk 
ezt a két köszönömöt, az édesanyák felé és Isten felé.

1908 tavaszán Amerika Filadelfia nevű városában egy 
fiatal leány szivében egy gondolat ébredt. Úgy érezte, 
hogy a világ legnagyobb hősei, mártírjai az édesanyák. 
Elhatározta, hogy ünnepet fog rendezni az édesanyjának. 
Az ünnep annyi boldogságot jelentett édesanyja és önma
ga számára, hogy nem tudott hallgatni róla. A következő 
évben megismételte a családi ünnepet, és meghívta barát
nőit is.

Így indult el hódító útjára az anyák napja. Alig telt bele 
pár esztendő, 1913-ban már a kormány rendeletet adott 
ki, amelyben kötelezővé tette az anyák napja megtartását. 
Egy kedves szokás alakult ki. Virággal jártak ezen a napon 
az emberek az utcán. Szegfű volt a mellükre tűzve. Akinek 
élt az édesanyja, az piros szegfűt tűzött fel. Akinek már 
meghalt az édesanyja, az fehér szegfűt viselt.

Már majdnem 100 esztendő telt el azóta, hogy egy fia
tal lány szívében megszületett ez a gondolat: meg kell kö
szönnöm édesanyámnak azt, hogy édesanyám. Azóta na
gyon sokfelé, így nálunk is szokássá lett köszönteni az 
édesanyákat. Mivel azonban ma az édesanyák és a nagy
mamák legtöbbször együtt hordozzák a gyermekek gond
ját, így is mondhatnánk: AZ ANYÁK ÉS NAGYMAMÁK 
napja van ma. A nagymamák szinte kétszer járják végig az 
anyaság nem könnyű útját.

A mai istentiszteletünkön a gyermekek szava, éneke, 
minden megszólalása az édesanyák és a nagymamák felé 
hangzik köszönetképpen.

(Két gyermek fehér, illetve piros szegfűt helyez a vázá
ba az oltáron.)

Imádkozzunk: Köszönjük, Istenünk, édesanyánkat, nagyma
máinkat és mindazokat, akik gondoskodnak rólunk. Bo
csásd meg, hogy olyan sok szomorúságot okozunk nekik. 
Kérünk, segíts, hogy engedelmeskedni tudjunk. Ámen.

(Gyerekek előrejönnek, hogy köszöntsük az édesanyá
kat, nagymamákat. Hozzák az énekeskönyveket.)

A  két „köszönöm”Családi istentisztelet anyák napján
Ének: 544. ének anyák napjára.
A legkisebbek mondják kórusban:
Édesanyám virágosat álmodtam, 
napraforgó virág voltam álmomban.
Édesanyám te meg fényes nap voltál 
napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.

(Ágh István verse)

A nagyobbak mondják kórusban:
Édesanyám hálás szívvel állok eléd e napon,
Jóságodat megköszönni, érzem, soha nem tudom.

Úgy szeretlek édesanyám, mint a virág a harmatot, 
Köszönöm a jó Istennek, hogy téged nekem adott.

Éltessen az Isten soká, boldog legyen életed!
Ezt kívánja szeretettel mindig hálás gyermeked:

(Itt a gyermekek egyenként, mind fölsorolják a kereszt
nevüket.)

Most énekelünk, kérjük Istent, hogy segítsen, hogy sze
retni tudjunk, ne legyünk rosszak.

Ének

Ég a gyertya ég, el ne aludjék, 
szíveinkből a szeretet ki nem aludjék.

Ég a gyertya ég, fusson a sötét,
Szívünkből a rosszasság is kitakarodjék.

(Gyerekek helyremennek.)

Igeolvasás: Máté 19,13-15

Tanítás:
Kedves Gyerekek!
1. Először köszönetét mondunk ma az édesanyáknak, nagy
mamáknak. Azért olvastam most el ezt a történetet, mert 
szeretnélek ezzel emlékeztetni titeket valamire.

Ki az, aki titeket először elhozott a templomba?
Ki az, aki megkereszteltetett?
Ki tanított benneteket először imádkozni? (Van-e olyan 

köztetek, akit az édesanyja vagy nagymamája?)
Azok a gyerekek, akikről most a Bibliából olvastam, a 

szüleiknek köszönhették azt, hogy megismerték Jézust, 
találkoztak vele. Ti is a szüleiteknek, a legtöbben, úgy gon
dolom, édesanyátoknak, nagymamátoknak köszönheti
tek, hogy hallottatok Jézus szeretetéről. Nekik köszön
hetitek, hogy hallottatok Jézus szeretetéről. Nekik kö-
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szönhetitek, hogy meg vagytok, meghívást kaptatok a 
boldog életre, az örök életre. Az édesanyák és a nagy
mamák azok, akik a legtöbbet imádkoznak értetek, és 
akik titeket is tanítanak imádkozni. Ők hoznak el ben
neteket ide a templomba, hogy megismerjétek az életünk 
legnagyobb kincsét, az Isten igéjét. Ezért most, amikor 
annyi mindent megköszönünk nekik, ne felejtsünk el ezért 
sem köszönetet mondani.

Most azért vagyunk tehát együtt, hogy köszönetet mond
junk az édesanyáknak, nagymamáknak.

De talán nem is tudjuk pontosan, hogyan köszönjük 
meg a szeretetüket. Hogy mi mindent köszönjünk meg 
nekik. Hiszen már annyira megszoktuk, hogy mindenünk 
megvan, hogy van aki gondoskodik rólunk, aki szeret min
ket, hogy sokszor el is felejtjük ezt megköszönni.

Ezért most gyertek ide mindannyian, és próbáljuk meg 
együtt végiggondolni, hogy mi mindent köszönhetünk 
édesanyánknak.

(A gyerekek között kiosztok egy csomó képet, amin 
anya és gyermeke látható: eteti, füröszti, járn i tanítja, já t
szik vele, templomba viszi, keresztelni viszi stb. A gye
rekek elmondják, hogy m i van a képen, és ezeket fölra
gasztjuk egy hatalmas szívre, amelyet egy iskolatáblára 
vagy valahova a falra erősítettünk. A szív közepére nagy 
betűkkel előzőleg fölirjuk: „édesanyám köszönöm". Gye
rekek helyremennek.)

Vannak közietek néhányan, akik már le is írták ezeket. 
Egy levelet írtak az édesanyjuknak, amiben elmondják, 
hogy mi mindent köszönnek nekik. Most ezekből fogunk 
néhányat elolvasni, minden jelenlevő édesanya és nagy
mama úgy hallgassa ezt, hogy neki szól ez a köszönet:

1. felolvasó: Kedves édesanyám! Köszönöm, hogy 
megszülethettem, köszönöm, hogy járhatok a templom
ba, köszönöm a mindennapi kenyeret. Köszönöm, hogy 
gondoskodsz rólam, és szeretsz engem. Köszönöm, hogy 
megtanítottad, hogy mi a jó és mi a rossz. Köszönöm, 
hogy ha valamit rosszul csinálok, figyelmeztetsz.

Bocsásd meg, hogy elég sokszor bánatot okoztam ne
ked.

2. felolvasó: Kedves édesanyám! Köszönöm a szereteted, 
jóságod, a kenyeret, az innivalót, ruhát, gyümölcsöt, zöld
séget, az otthont. Köszönöm, hogy elvittél megkeresztel
ni, hogy megtudtam ki Jézus, ki Isten, és kik szerepelnek 
a Bibliában. Köszönöm, hogy cipőt, könyvet és ruhát ad
tál nekem.

Bocsásd meg, hogy rosszat tettem, vétkeztem, veszek
szem, rossz jegyet hoztam. Én mindig jó t akarok csinálni, 
de nem mindig sikerül.

3. felolvasó: Kedves édesanyám! Köszönöm a szeretetet, 
hogy felneveltél, hogy enni adtál, köszönöm, hogy játé

kokat adtál kiskoromban. Meggyógyítottál, ha beteg vol
tam. Bocsásd meg, hogy rossz voltam.

4. felolvasó: Köszönöm a szeretetet és a gondoskodást, 
amit reám fordítottál, a segítséget, ha nem tudtam va
lamit; a kényelmes otthont; a szigorúságot, ha rossz vol
tam, az engedékenységet és a mértékletességet, amikor 
szerettem volna valamit, az ajándékokat, a jó tanácsokat, 
hogy elhoztál ide, ahol megismerkedtem Jézussal és még 
sok mindent, amiket felsorolni sem lehet.

Bocsásd meg vétkeimet, például, amikor nem tanulok, 
amikor rossz jegyet hozok, amikor veszekszem, amikor 
nem segítek, pedig én jó t akarok, csak az nem mindig jól 
sül el.

5. felolvasó: Kedves édesanyám! köszönöm, hogy nevelsz 
engem, csak a jóra tanítasz. Bocsásd meg, ha rosszalkod
tam, füllentettem neked. Te vagy a világ legjobb anyuká
ja. Igazságos vagy. Nagyon szeretlek.

(Ezek a köszöntések is felhasználhatók, amiket a kelen
földi gyerekek írtak. De még jobb, ha mi is iratunk a gye
rekekkel előre ezekhez hasonló köszönő leveleket, és 
azokból olvasnak fel. A tapasztalat szerint jobb, ha nem a 
sajátjukat, hanem egy-egy másik gyerekét olvassák. Bíz
tassuk őket, hogy a saját gondolataikat leírva, rajzzal dí
szítve köszöntésképpen adják oda édesanyjuknak -  és 
ezekből a következő részben lehet felolvasni.)

2. Most Istennek mondunk köszönetet az édesanyákért: 
M it gondoltok, gyerekek, honnan van az édesanyák szí
vében ennyi szeretet? Miért tudnak az édesanyák annyira 
szeretni, mint ahogy senki más ezen a világon? Ki adja a 
szívükbe a szeretetet? Igen, Istentől van a szeretet, és Jézus, 
aki eljött erre a földre értünk, ő tanított meg minket 
igazán szeretni -  meghalt értünk, ő  azt mondta, az a leg
nagyobb szeretet, ha valaki feláldozza magát másokért.

Az édesanyák szívébe is ilyen szeretetet adott Jézus. Az 
édesanyák feláldozzák az egész életüket értünk: idejüket, 
erejüket, fáradságukat, mindent nekünk adnak, mindent 
értünk csinálnak.

Gyertek ide az oltárhoz, imádkozzunk együtt!

Együtt: Istenem, köszönöm az édesanyámat!
Felolvasó: Köszönöm, hogy megszülethettem, hogy édes
anyám úgy fogadott, mint a te ajándékodat.
Együtt: Istenem, köszönöm az édesanyámat!
Felolvasó: Köszönöm, hogy nem riadt vissza a feladattól, 
hanem vállalta a nevelésemmel járó áldozatokat.
Együtt: Istenem, köszönöm az édesanyámat!
Felolvasó: Köszönöm, hogy akkor is megbocsát, ha fáj
dalmat és szomorúságot okozok neki.
Együtt: Istenem, köszönöm az édesanyámat!
Felolvasó: Kérlek, adj a szívembe szeretetet édesanyám, 
nagymamám, nevelőim iránt, és segíts, hogy engedel
meskedjem nekik.
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Együtt: Istenem, köszönöm az édesanyámat. Ámen.
Ének: 40. ének -  közben kiosztjuk az orgonát 
(Édesanyjuknak adják -  fülbesúgva: „ édesanyám szeretlek")

M iatyánk

Á ldás

Befejező ének: 543. Összeteszem ké t kezem ...

Dechertné Ferenczy Erzsébet

Galgóczi Olivér rajza ►
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RIPORT
„Csak szeretni, csak s z o l g á l n i . ”Beszélgetés Döbrentey Ildikóval
Ildikó, hogy alakult ki benned az, hogy gyermekek
kel foglalkozz? Gyerekkorod, otthonod hogyan indí
to tt el erre az útra?
Nagyon fontos életemben a nagyszülők szerepe. Az apai 
nagyszüleimet személyesen nem ismertem, mert édesa
pám gyermek volt, amikor mindketten meghaltak. Apám 
tizedik gyermekként született. Hat éves volt, amikor az 
édesapját, és aztán tizennégy, amikor az édesanyját te
mették. De ha személyesen nem is ismerhettem őket, 
annál többet hallottam róluk. Mert apám majdnem min
den nap mesélt szüleiről, gyermekkoráról. Ilyenkor átlé
nyegült, megköszörülte a torkát, és kisimult az arca -  
mindig derűs volt apám, ha velünk lehetett, nővéremmel, 
anyámmal és velem, ez volt a mi családunk -  és nagyon 
sokat mesélt az ő szombathelyi gyermekkoráról.

Az anyai nagyszüleim viszont együtt éltek velünk egy 
kis családi régióban, őróluk nagyon sok személyes em
lékem van. Az anyai nagyapám egy igazi mesehős volt. A 
róla szóló „mesét", gyermekkoromban, aztán később is 
mindig szerettem meghallgatni, így szól: Hol volt, hol nem 
volt, volt egyszer egy bakonyi vízi molnár. Öt gyermeke 
született, de egyedül csak a legkisebbik lett fiú, a kicsi 
Ferkó. ő  volt az én nagyapám... A dédszüleimet is hason
ló családi mesékből ismerem, s a történetek által olyan 
közel érzem őket magamhoz, mintha személyesen talál-

Döbrentey Ildikó, férje Levente Péter, édesanyja és Laci nagybátyja 
társaságában

koztunk volna. Dédszüleim úgy gondolták, hogy a kis Fer- 
kóra hagyják majd a malmot, és akkor ő lesz majd a to 
vábbiakban a vízimolnár. A kis Ferkó, ahogy cseperedett, 
kamaszként úgy döntött, hogy őt bizony nagyon vonzza 
a főváros, és el akar jönni Budapestre. Erről a szülők vi
szont hallani sem akartak, és megmondták neki, hogy 
attól a naptól kezdve egyetlen fillér sem lehet nála, ne
hogy véletlenül vonatra költse. A dédanyám, hogy biztos 
legyen a dolgában, eldugta nagyapám, a kicsi Ferkó csiz
máját. Így történt, hogy nagyapám potyautasként, mert 
föllógott egy vonatra, egy fillér nélkül, és mezítláb érke
zett meg Budapestre. Ez 1910 táján történt, nagyapám 
15 éves lehetett. A kicsi Ferkóból saját tehetsége, szorgal
ma, becsülete, emberszeretete, akarat ereje révén, és egyál
talán csodálatosan gazdag lényének köszönhetően Kispest 
egyik továbbfejlesztő embere lett, ahol én is születtem. Nagy
apám résztvett a városszéli mocsarak lecsapolásában, és 
aztán vett o tt egy jó nagy ikertelket, szakmát tanult, szor
galmasan.
Hogy hívták őt?
Horváth Ferencnek, akiből egy bizonyos idő elteltével 
mintakészítő mester lett, azaz gépalkatrészekhez precíz 
fa mintákat kellett készítenie. Az ikertelkén nagyüzemet 
épített, és aztán a kicsi Ferkóból Kispest egyik legmaga
sabb adófizetője, virilista polgára lett, az egyik legmódo
sabb ember, a képviselő testület tagja. Jó mester, talán a 
legjobb mester lett belőle a fővárosban. Én az ugyanarra 
a telekre épített emeletes házban nőttem fel. Nagyszü- 
leimnek három gyermeke született -  az egyik az édes
anyám, a másik a tanítónő nagynéném, és a harmadik a 
szintén mintakészítő nagybátyám, aztán születtek az uno
kák, összesen hét, én a negyedik vagyok. A nagyapám 
úgy gondolta, ő majd gondoskodik a gyermekekről, és az 
unokákról, legyen nekik biztos fészkük. Nekem ez a tör
ténet mindig csodás, főként azért, hogy a nagyapám 
olyan fiatalon, amikor még semmije sem volt, már akkor 
gondolt énrám is -  legyen otthonom, szerető család kö
rülöttem, és ez nagyon jó érzés, mely mindig is bizton
sággal tö ltö tt el. Ott nőttünk mi föl, úgy, hogy egész 
gyermekkoromban azt a csodálatos fa illatot érezhettem. 
Több, mint húsz alkalmazottja volt nagyapámnak, akik
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mind az ő tanítványai voltak egytől-egyig. A fűrészgépek, 
esztergagépek hangja mellett, forgácsillatban nevelődtünk 
fel. Csupa jó emlékem maradt róla. A nagyapám mindig 
mellettünk volt, így megengedte nekünk, hogy megis
merjük a műhely veszélyesebb eszközeit is, és hagyta, 
hogy használjuk azokat.

Gyerekkori játszótársam unokatestvéreimen kívül Ko- 
valovszky Miklós nyelvészprofesszor Laci fia volt, vagy 
ahogy én neveztem: Jatta. ő  is a mi házunkban lakott, s 
ő engem Maninának hívott. Másik barátaim a kőfaragó 
Vénusz család négy gyermeke volt, ők a szembeszomszé- 
daink voltak. Így rengeteg fiújátékot játszottam: bújócs
ka, kergetőzés, rablópandúr, fáramászás. A lányokkal ba
báztam is, de szívesen játszottunk fiús játékokat az ud
varon.

1952-ben államosították nagyapámat. Ekkor sok min
den megváltozott, de alapjában szinte semmi. Persze holt 
szegények lettünk.

18 éves koromig éltem otthon. Amiért én nagyon há
lás vagyok az én családomnak -  7 gyerek, szülők, nagy
szülők -  az az, hogy soha, senkitől, egyetlen egyszer sem 
hallottam másról szóló elítélő véleményt. Soha nem fo r
dult elő nálunk, hogy valakit családi asztalnál, vagy csalá
di beszélgetésben úgy kritizálgattak volna, hogy az illető 
nem volt jelen. Dicséret elhangzott, de soha nem hallot
tam, hogy rossz szót szóltak volna valakire. Innen van 
bennem az emberszeretetem, biztonságérzetem, az, 
hogy feltétlenül hiszek abban, hogy alapvetően jók az 
emberek.
Gyermekkorodból kik voltak a további példaképeid?
A Kispesti Általános Iskolában felső tagozatban volt egy 
csodálatos osztályfőnököm, Dr. Nagy Andrásné Ilonka né
ni, aki hatalmas tudással tanított minket biológiára, ké
miára, és rajzra. Nagyon értett hozzánk, lányokhoz. Nyá
ron nyaralni mentünk, szép emlékeim fűződnek hozzá.

Tavaly nyáron eljött hozzánk, unokástul, jó kapcsolat
ban maradtunk. Ha egy okos, jó felnőtt indítja el az em
beri kapcsolatokat, akkor ezek maradandók.

így nőttem föl Kispesten, együtt a többi gyermekkel.

A mester és tanítványa: Ilonka néni és Ildikó

Életemben meghatározó volt, hogy nagynéném taní
tónő volt, ezért gyermekkoromtól fogva úgy néztem a ta
nárokra, hogy annál nagyobb dolgot nem is lehet elérni. 
Ebben a hitben nőttem föl, hogy gyermekekkel foglalkoz
ni a karrier csúcsát jelenti -  hiszen akármerre mentem 
nagynénémmel, mindenütt szeretettel és tisztelettel vet
ték őt körül tanítványai, azok szülei.

Később, érettségi előtt eszembe sem ju to tt gyerme
kekkel foglalkozni. Csak annyit tudtam, hogy híres ember 
leszek. Azt nem tudtam még, mi módon, de tudtam, 
hogy majd sikerülni fog. Nehéz kamaszlány voltam -  min
denről, és mindenkiről meg volt a véleményem.
Mi vezetett oda mégis, hogy a gyermekek felé for
dulj?
Harmadik gimi után egy gyermektáborban voltam ifive
zető, édesanyám révén. Ott a táborban valami történt én- 
velem. Erre nem is o tt jöttem rá, hanem utána, otthon. 
Ekkor pontosan abban az időszakomban voltam, amikor 
annyira szenvedélyesen vártam, hogy leveleim érkezzenek 
-  és egyszerre csak elkezdtek özönleni a levelek, a gyere
kektől.

Ez nagyon nagy sikerélményem maradt egész életem
re, gyönyörű szép élmény volt, naponta tízesével kaptam 
leveleket, meghívásokat. Én ekkor lázasan válaszoltam 
mindenkinek, a mai napig is néhány kapcsolat megma
radt közülük. Van, akiről tudom, hogyan lett felnőtt.

Ekkor döntöttem úgy, ennek a hirtelen jö tt változásnak 
az eredményeképpen, hogy én bizony gyermekekkel fo
gok foglalkozni.

Az igazi lökést még ennél is később kaptam, amikor 
ezután négy évvel Levente Péterrel találkoztam, 21 éves 
koromban, ő ekkor volt 24 esztendős. Péter azt csinálta 
velem, amit mindenki mással is csinál: kinyitott. Péternek 
ahhoz van fantasztikus képessége, hogy olyasmit hoz ki 
az emberből, amit maga sem tud, hogy benne van. Én 
egy gazdag lelket kaptam az Úr Istentől, naív bizalmat és 
szeretetet, melyek éltek bennem erősen, de sok félelem is 
volt bennem. Undorok, viszolygások a természettel, a vi
lággal szemben, pl. a csúszómászókat nem bírtam, mely 
gátolta a természettel való kapcsolatomat. Péter az egész 
teremtett világgal jóban van, ami csodálatos dolog. Ezt 
hozta be az én életembe, hogy fütyörészve: Jaj, de ér
dekes!... -  mindennel, mindenkivel szóba lehet állni, 
székkel, kővel, még a siklókígyóval is. Ővele, az ő segít
ségével szerettem meg igazából az egész világot. Ez egy 
gyönyörű folyamat volt, egy pár év alatt ment végbe. 
Ezért nagyon hálás vagyok neki.

Egyszer csak észrevettem, hogy már nem volt mit le- 
küzdenem, mert nekem is érdekessé váltak azok a dol
gok, amiktől korábban idegenkedtem. Kezdett teljesedni 
az életem, de Péter nélkül egy gátlásos fél-ember marad
tam volna.

Aztán igényünk lett, hogy mindent megbeszéljünk 
egymással, és egymás munkatársaivá faragódtunk. Úgy
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dolgozunk együtt a mai napig is, hogy egyikünk sem érzi 
azt, hogy mi kifejezetten a gyermekekhez szólunk. Amit 
mi mondunk, az az emberekhez szól, mi többrétegű üze
netet szeretnénk átadni. A gyerekhez szói az elsődleges 
üzenet: a mese, a játékosság, a kedvesség, az öröm, mind
az, ami szép és jó. A felnőtthöz szól a másodlagos üzenet: 
hogyan találhatjuk meg az élet valódi értékeit. A felnőtt
höz szól a módszer. Ehhez később kiváló munkatársakat 
találtunk. Gryllus Vilmos a több mint 20 éves közös mun
kánk közben önálló, gyermekeknek is alkotó művésszé 
érett.

Sokat számít nekem az is, amit a Pécsi Tanárképző 
Főiskolán tanultam, magyar és a rajz szakon. Számomra 
ez volt az a két terület, ahol sikeres voltam gyerekko
romtól kezdve, ahol nem fáradtam el a munkában so
hasem. Se az irodalom „gyűrésében", sem a képzőmű
vészetben nem fáradok el. Ez a párosítás számomra azért 
szép, mert ha valamit nem tudsz szóban elmondani, kife
jezni, akkor azt le tudod rajzolni, és fordítva. Ez egy cso
dálatos művészi párosítás.
Mikor végeztél, és hogy alakult további életed?
1968-ban, de akkor tanárként nem volt állás számomra. 
Péterrel előző évben volt az esküvőnk. Ezután 7 évig lak
tunk albérletben. Közben dolgozni kezdtem, dekorációs
ként, reklámgrafikusként. A Corvin áruház dekorációs mű
helyében dolgoztam. Kétkezi, kreatív munka volt ez, töb
bek között kirakati grafikákat terveztem. Aztán gobe
lineket terveztem. 1974-től tanítottam Óbudán a Kerék 
utcai Iskolában. Itt Deme Tamás nevét említem meg, az ő 
„belépései" mindig fontosak voltak az életemben. Tamás 
reformpedagógus, elméleti szakember, aki bevont egy 
komplex esztétikai nevelési kísérletbe, melynek az anya
nyelvi része lett az én feladatom. Alsó tagozatos gyere
kekkel végeztük ezt a munkát, Péter is segített ebben. Itt 
láttam meg, hogyan nyílnak meg a gyermekek, és hogyan 
lesznek ezer színűek, amikor Péter játszik velük. Ez 1975- 
ben volt, és ekkor javasoltam Péternek, hogy tudása javát 
a gyerekeknek szentelje, mert elvarázsolja, megihleti, meg
növeli őket.

így kezdődött a mi közös munkánk, ekkor kezdtem el 
írni Péternek a színházi előadásaihoz. Majd jö tt a rádiós Ki 
kopog? című munkánk, 1978-tól, amit tizenhat éven át 

csináltunk, és közben egyre 
több tévéműsor alkotására kap
tunk lehetőséget.

Visszatérve 1978-ra, szá
momra másért is fontos. Dorka 
lányunk születése az én éle
temben mérföldkő. Azért lett 
Dóra, mert a név jelentése: aján
dék. Új életem kezdődött el et
től az évtől. Azzal, hogy ő meg
született, én is újjászülettem. 
Igazából Péterrel is innentől 
kezdve vagyunk alkotótársak.

A családi otthon egy pillanata a Motoszka című televíziós műsorban

Előtte is sok közös munkánk volt: a Csepeli Gyermek
színpadot 1975-ben alapítottuk meg. Folyamatosan dol
goztunk és tanultunk. Volt olyan évünk, hogy minden va
sárnap új előadást mutattunk be, hét közben pedig óvo
dákban dolgoztunk.

Nagyobb ugrásokban haladva 1980-tól a Dörmögő Dö
mötör havi gyermekmagazin rendszeres író-rajzolója, 
majd 1986-ban főszerkesztője lettem. Sikerült egy na
gyon jó szerzőgárdát összegyűjtenem, így egy színvonalas 
gyermeklap jö tt létre. 1990-ben megkezdtük az Égből- 
pottyant mesék-kel járó újabb televíziós munkát. Mi tény
leg meghívtuk azokat a gyermekeket, akik rajzoltak. 
Rengeteg levelet kaptunk a gyerekektől, hatalmas energia 
volt ezeket feldolgozni. Ezt a műsorunkat később 1999- 
ben a Kamera Hungaria díjjal jutalmazták.

1980-tól dolgoztunk a Tűzoltó utcai Klinikán leuké
miás gyermekekkel. Azóta rendszeresen foglalkozunk be
teg és fogyatékos gyerekekkel, fiatalokkal. 2000-ben eb
ből a munkából született meg egy időszakos gyermeklap, 
mely a Varázsló nevet viseli. Ebben a felnőttekhez is szó
lunk, a Gyógyír rovatban, pl. betegség-megelőzésről, be
teg gyermekekkel való viselkedésről, kommunikálásról ol
vashatnak.

Amit még szívesen megemlítek, az a Motoszka című 
műsor, ahol Péter volt a nagypapa, én pedig a nagyma
ma, Gryllus Vilmos a nagybácsi, a család többi tagjai pe
dig a meghívott családok, házaspárok a gyermekeikkel. 
Ezeken az alkalmakon megéltük a családi otthont, a sem
miből születő hétköznapi csodákat.
Néhány hete meghívtál a Komédium Színházba, Pé
terrel közös előadásotokra, mely ámulatba ejtett. 
Hogyan kezdődött a színházi munkád?
Az alap a Csepeli Gyermekszínházzal kezdődött, majd az 
Egyetemi Színpad és a Játékszín után a Mikroszkóp Szín
paddal folytatódott. 1994-95-ben a Komédium Színházat 
igazgattuk. A színházi munka nehéz és küzdelmes volt 
egész életemben, de most nagyon örülök neki, most lá
tom a szépségét.
A gyermekek és felnőtt nézők egyaránt élveztékPéter és Dorka
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különbözőbb formákban jelen vannak és rendszerint a 
főhős életére törnek. A mesehős harcol, és győz. A győ
zelem bátorságot és hitet adhat a gyermekeinknek az 
életben való helytálláshoz.

Ennek a visszajelzésnek azért is örülök, mert pontosan 
az tükröződik vissza belőle, hogy a gyerekek felvérteződ- 
nek a jóval, a széppel az egyéb hatások ellen. A szeretet 
az felvértez.

Igazából munka közben jön rá az ember, hogy mi is az, 
amit valójában csinál, és hogy mire is van igazából nagy 
szükség.
Te mire jö tté l rá, m ilyen gondo la tok  le ttek  számod
ra kiem elkedően fontosak munkád során?
Rájöttem, hogy sok óvónő, tanítónő, könyvtáros és szülő 
van, akik tele vannak fáradhatatlan energiákkal, lelkese
déssel, kíváncsisággal, szeretettel, nekem ez tapasztala
ton alapuló meggyőződésem. Boldog vagyok, ha ezek 
között a nagyszerű emberek között lehetek, és örülök, ha 
meghívnak egy-egy továbbképzésre, előadásra.

De nekem az lett a legfontosabb, amit nemrég sikerült 
megfogalmaznom egy baráti körben született kisgyermek 
születése kapcsán:

Tudd: a világ jobb, m int látszik, 
az ember is jobb, csak játszik.
Szép a világ,
gyom és virág,
s van, kinek a gyom is virág.

Ez a gondolat engem mindig is érdekelt, hogy mi, em
berek, ilyen kis gyomocskák vagyunk. Nekem nagyon jó, 
hogy én egy ilyen kis gyomocska lehetek. Gyermekkorom 
óta -  bár híres akartam lenni -  fontos volt számomra, 
hogy gyomocska lehessek. Nem kinemesített virágként 
élni, hanem egy gyomocska szívósságával lenni, külde
tésével, szépségével élni -  számomra ez fontos. Nincs is 
szebb egy vadvirágcsokornál! Legyen valaki akármilyen 
kicsi gyomocska, mégis van valaki, akinek ő a legszebb. 
Ezt a legtöbb esetben a szülő, a család tudja megadni. 
Aztán megvan a lehetőségünk arra, hogy megtaláljunk 
még valakit, akinek a számára a legeslegszebbek vagyunk.
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m űsorotokat, lenyűgöztetek m inket. Számodra m it 
je lentenek ezek a sikeres alkalmak?
Életemben nemrég egyszer csak megnyílt előttem egy új 
lehetőség, melyen mindketten csodálkozunk, hogy mi 
együtt vagyunk színpadon. Én nem azzal az igénnyel lé
pek színpadra, mint egy színész, nem szerepet játszom, 
én magamat adom. Én o tt egy „néni" vagyok, aki az 
anyaságot, a nagymamaságot, a mesét, a szeretetet kép
viseli. Képviselem a volt, a leendő nagymamákat, anyu
kákat -  ez egy szép feladat, úgy érzem, hogy több leszek 
tőle. Csodálatos élmény, amikor beözönlenek abba a kicsi 
színházba a családok a gyerekeikkel, egyik szebb, mint a 
másik. Ez egy régi megfigyelésünk. Péterrel több mint 
harminc éve foglalkozunk gyerekekkel, de nem lehet ezt 
a csodálkozást befejezni. Gyönyörűek a gyerekek, külö
nösen családi előadásokon. Szinte ünnepre érkeznek 
együtt vasárnap, vagy szombat délelőtt a kereső csalá
dok, akik a jó t és a szépet keresik. Egy részük talán temp
lom helyett is jön oda, mert keresnek valamit, mert hi
ányzik valami az életükből. Jönnek, hogy szeretetet és 
szépséget kapjanak -  ez nagy felelősséget jelent szá
momra. Erre nem én jöttem rá, hanem Péter, amikor sok 
évvel ezelőtt egy előadás előtt kilesett a függönyön és 
rájött, hogy ezek az emberek úgy ülnek o tt a nézőtéren, 
mint ahogy ő szokott ülni a Deák téri templomban, lelki 
és szellemi erőre vágyva. Ez összességében nagy élmény, 
amikor kitárja az ember a szívét, és azt adja, aki. Kapok 
visszajelzéseket, egy-egy szót, amelyek nagyon jólesnek.

Elhoztam neked egy rajzot mutatóba.
(Egy édesanya szeretettel készült köszönő sorait olva

som, a sorok körül és a levél hátán gyermekrajzok.)

Fontos az embernek, ha kap ilyen visszaigazolást, mert így 
még jobban átgondolom azt, amit Péterrel csinálunk. 
Mondták már nekem, hogy nem gondoljuk-e mi, hogy a 
szegény gyerekek mindig csak a jóról és a szépről hal
lanak, és aztán mekkora csalódás éri majd őket az élet
ben. Ez egy szörnyű félreértés. A mesében megvan a 
lehetőség arra, hogy a jó győzzön, mint az életünkben is. 
A gonosz, m int irigység benne van az életünkben, ez a 
legtöbb dolog elrontója. A mesében a gonosz erők a leg-



Ami az egészben a legcsodálatosabb, mely mindannyi
unknak adott, hogy van Mennyei Atyánk, Úr Jézusunk, 
akinek a mi gyomocska életünk a legszebb. Ez az, ami 
nagyon-nagyon érdekel, amit soha nem tudok megunni. 
Ebben a szép gondolatkörben nagy örömmel és boldogan 
dolgozom. Ebben sokrétegű üzenet van a gyerekek szá
mára: TE, mint kicsi, virág vagy, szép vagy, fontos vagy, 
egyedi vagy, mert nincs még egy ilyen, és nagyon fontos, 
hogy vagy. Fontos vagy, ha félénk vagy, ha öreg vagy, 
vagy fedél nélküli, kilökött vagy... Ez mindenkinek szóló 
üzenet, mely sok öröm forrása. Ennél többet nem is tudok 
kívánni egy embernek, hogy meg tudja találni az egyszerű 
dolgokban a „virágságot".
M it üzensz a felnövekvő, következő generációnak?
Egyszer lerajzoltam egy kis madárkát, pár sort írtam is 
hozzá, és ezt üzenem a mai gyerekeknek:

Csak szeretni,
Csak szolgálni,
Csak szabadon szállni,
Csak nyugodtan, csak nyugodtan 
Isten elé állni.

Én 1946-ban születtem, a „béke első perceiben". Csodá
latos érzés volt úgy felnőni, hogy tudtam: édesanyám vá
gyott rám. Szüleim szeretetében biztos voltam, akik éle
tem alapját jelentik. Ezt az érzést kívánom nekik is.
Van-e ars poeticád?
Mindez, amiről eddig beszéltünk az ars poeticámhoz tar
tozik, de nézzük a meséimet. Egyik mese, amelyben össze
foglalom a számomra legfontosabb gondolataimat: A 
titkok titka. Egy másik: A Furcsa Borcsa. Borcsa egy furcsa 
kis boszorka, aki röpköd a világban. Van egy hatalmas 
kalapja, mely teli van ültetve virágokkal, így röpköd. 
Örökké azt figyeli, hogy honnan hiányzik virág, mert ez a 
foglalkozása. Majd útját állja egy komor templomtorony,

Furcsa Borcsa eredetije, Dorka, tájépítész- és kertészmérnöknek 
készül

A gyerekekkel együtt ►

aki az úti parancsát kéri, az persze nincs neki. Itt teljesen 
két külön szemlélet találkozik egymással. Míg beszélget
nek, a kopár torony egyre jobban megszelídül, kivirágzik 
Furcsa Borcsa pedig dolga végeztével tovább repül. A me
se búcsúversikéje így hangzik:

Szállni néki nincs parancsa,
mégis száll a Furcsa Borcsa.
Nincs parancsa, nincs parancsa,
mégis száll a Furcsa Borcsa.

Húsvét közeledik. Mit üzennél a lelkészeknek, hit
tantanároknak?
Arra hívom fel a figyelmüket, hogy beszélgessenek a gye
rekekkel az imádságról. Fontos beszélni a gyerekkel arról, 
hogy Jézusnak is voltak félelmei, pl. a Gecsemáné kert
ben, és ekkor imádkozott, hogy elmúljon a félelme. Így 
tudta vállalni azt a feladatot, amit Isten bízott rá. A hús
véti időszak abban segíthet minket, hogy az imádság, a 
szabadon elmondott ima kézenfekvővé váljon a szá
munkra. Ez egy csodálatos lehetőség, amivel élnünk kell. 
Az imádság által az ember összegzi, hogy mi az, amit vál
lal, mit szégyell, mi az, amit megköszön, mi az, amit más
képp szeretett volna. Másnapra gondolva végiggondol
juk, mihez kérünk erőt. Fontos, hogy ne sikert kérjünk 
Istentől, hanem erőt ahhoz, hogy a tőlünk telhető legtöb
bet meg tudjuk tenni, ha csak lehet. Az én családom ka
tolikus, én magam képviselő testületi tagként dolgozom a 
katolikus egyházban, de Dorkát édesapja után evangé
likusnak kereszteltük. Így az ő születése óta a Deák téri 
evangélikus gyülekezet ökomenikus tagja is vagyok. Éle
tem protestáns tapasztalatai az imádság szempontjából 
nézve is sokat nyitottak rajtam.
Ildikó, nagyon köszönöm a beszélgetést.

Balog Eszter
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KULTÚRA
Továbbmesélt mesékről

-  Gyerekek, láttátok már 
a moziban A dzsungel köny
ve 2. részét? -  kérdezem a 
4-5 éves óvodásokat.

-  Én már igen! -  harsan a 
levegőbe egy határozott, 
kedves gyermekhang.

-  Mondd csak, melyik tet
szett neked jobban, az első 
vagy a második rész?

A válasz gondolkodás nél
kül születik:

-  A második!
-  Meg tudnád mondani, miért?
-  Ez sokkal viccesebb.
Egy pár jelenlévő ovis egyetértően mosolyog kicsi ri

portalanyom társaságában. Ők azok a „szerencsések", 
akik már láthatták a dzsungel lakói újabb kalandjait. A 
többiek tágra nyílt szemekkel figyelnek -  a görbe napok 
egyikén talán ők is megláthatják majd Balu és Maugli 
újabb kalandjait. Látni rajtuk, hogy tiszta szívből vágynak rá.

De máris érkezik riportalanyom, keze tele a legújabb 
McDonald's-os műanyag, dzsungel könyve szereplőivel. A 
többiek ezt látva már szinte nem is tudják eldönteni, hogy 
moziba vagy McDonald's-ba akarnak inkább menni. Én is 
csak sejteni tudom, hogy végül hol is fog eltelni a beígért 
görbe délután.

Tovább érdeklődöm, immár a fiatal felnőtt korosztály 
körében. A kérdés ugyanaz, ám a válasz másként hangzik:

-  Én biztos, hogy nem fogom megnézni.
-  Miért??
-  Nekem az első Dzsungel könyve az igazi. Minden to 

vábbi csak ferdíti az igazit, az elsőt. Nem akarom, hogy 
megtörjön bennem a varázsa.

Ezen elgondolkodom, de kíváncsiságom mégis elvezet 
a moziba, és várom az ovisok által beígért vicceket, a 
megmosolyogtató jelenteket. Meg is érkeznek. Felejthe
tetlen a szinte átszellemült gyermekek nevetése, akik egy- 
egy jelenetbe teli torokkal belekacagnak. Vagy épp felki
áltanak, izgalmukban kommentálva az eseményeket. En
nél már csak az felüdítőbb, amikor a felnőtt szülők kez

denek gurgulázva nevetni. A film tényleg nagyon kedves, 
felüdít, története magával ragadja a kalandvágyó gyer
meki lelkeket. Képvilága csodálatos, melyet a már jól is
mert vidám zene gazdagít, újabb dalbetétekkel. A szerep
lők jelleme alapvető emberi tulajdonságokként a második 
rész láttán még jobban elmélyül a gyerekekben. Listá
jukon az első helyen a mindig racionális, okos, veszélyhely
zetekben megmentő Bagira áll, őt követi a bájos, vidám, 
bár kicsit buta, de hatalmas szívű Balu.

A film központi témája Maugli és Balu egymásra ta
lálása. A kisfiú a civilizált létből tör utat a dzsungel, a ter
mészet és a legjobb barát, Balu felé, míg medve barátunk 
ugyanezt teszi a másik irányból. Hiányoznak egymásnak. 
A titkos és veszélyes találkozás nem marad el, mely továb
bi küzdelmeket eredményez. A két világ olyan távoli egy
mástól, hogy szinte nincs is középút. De akik igaz bará
tok, azok egész életükben együtt maradnak -  jöjjön hát 
bármily „ellenség", a kapocs törhetetlen. Ezt a gondola
to t fontos hangsúlyozni a gyermekek felé, hogy megta
nulják megbecsülni saját barátaikat, ápolják a baráti kap
csolataikat, és ha kell, tudjanak küzdeni értük.

A végső konklúzióm mégis az, hogy Kipling klasszikus 
regényét a második rész megjelenésével csak felnagyítani 
lehet. Akárhány rész születik is még -  ki tudja, talán üzleti 
fogásból, hiszen a mai gyermek- és ifjúsági filmeknek 
mind két vagy több része van, Id. Harry Potter, Gyűrűk 
ura, Kiónok támadása - ,  az első rész az IGAZI Dzsungel 
könyve, ez az alap, és a gyerekeknek ezt kell először látni. 
Korunk előszeretettel dolgozza fel (vagy át) a régit a 
művészetek más területén is, pl. a zenében -  több-keve
sebb sikerrel. Van, amin mosolygunk, van, amin elgondol
kodunk, és van, amitől elborzadunk. Nagy rizikó klasszi
kushoz nyúlni, hiszen nagy megbotránkozás, ha balul sül 
el. Hozzá kell szoknunk, hogy új ötletek jönnek-mennek, 
és ez így is van rendjén. Csak legyen elég ismeretünk, 
hogy felismerjük, mi az a rendíthetetlen alap, amihez ra
gaszkodunk, amit nem hagyunk üzleti okokból „fe ltö r
n i", és mi az, amihez hozzányúlhatunk, mert újat tud 
mondani. Lesz talán újabb Hófehérke, aki gyerekeket 
szül, családot alapít, és a gonosz mostoha utódaival har
col még soha le nem rajzolt vegyi fegyverekkel? Vagy
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Csipkerózsika, akit hercege egy még soha nem látott ga
laxisra röpít el, és földön kívüli kísérleteket hajtanak vég
re, hogy segítsenek Hófehérkének legyőzni a gonosz el
lenséget? Remélem nem jutunk ide, hogy készüljön egy

olyan film, amibe kulturális, irodalmi, művészeti kincseink 
ennyire összekeverednének. Vagy máris ebbe az irányba 
tartunk, csak megszokás kérdése?

B.E.

Könyvajánló
Mindenki nyer! -  állítja 

könyvének címében Cynthia 
MacGregor, és nyújt át egy 
vaskos kötetre való (ponto
san 150 darab) új játékot ki
csiknek és nagyobbaknak.

Az 5 fejezetbe, temati
kusan összegyűjtött játékok 
sok-sok kreatív és mulatsá
gos ötlettel sietnek a szü
lők, pedagógusok, gyerek
munkások segítségére. Amíg 
a versenyjátékok, bármi

lyen szórakoztatóak legyenek is, gyakran vezetnek vitá
hoz, veszekedéshez, sőt néha verekedéshez is, addig a 
Mindenki nyer! játékaiban nincsenek győztesek és vesz

tesek. Azon túl, hogy felhőtlen szórakozást kínálnak, egy
más kölcsönös tiszteletére és a sportszerűségre is nevelik 
a gyerekeket. (Amit, ugye, a felnőtteknek is érdemes újra 
és újra elsajátítani...)

Legyen szó bábkészítésről, nyelvi játékról, mozgásos te
vékenységről, a gyerekcsoportot vezetők mindent meg
találnak ebben a könyvben. Az eligazodást a fejezetcímek 
is segítik: úgy mint Csendes tevékenységek, Játék a bab
zsákkal, Mozgásos játékok, Kalandozás a művészetek kö
zött és Kevert típusú játékok.

A kötet az Alexandra Kiadó gondozásában jelent meg, 
1299 Ft-os áron vásárolható meg, de megrendelhető a 
kiadó honlapján, a www.alexandra.hu weboldalon is.

Íme egy játék ízelítőül. Jó játékot, jó szórakozást kívá
nunk!

K.D.

Játsszunk!
ÁBÉCÉSKÖNYV
Szükséges eszközök: Színes képes újságok, olló, ragasztó,
kartonpapír, filctoll, festék
Életkor, készségszint: A gyerekek tudjanak írni

Ha a gyermekeinek van kisebb testvérük, unokatestvérük 
vagy a szomszédban lakik olyan korú kisgyerek, akinek 
szüksége lehet egy igazi ábécéskönyvre, a nagyobbak kö
zös erővel elkészíthetik számára ezt a hasznos kis eszközt.

Ehhez elég sok kartonpapírra van szükségünk; az ábécé 
negyvennégy betűjéhez huszonkét kartonoldal kell, hiszen 
mindkét oldalán egy-egy betű fog szerepelni. Az első és 
hátsó borítóhoz is szükség lesz egy-egy oldalra. Rajzolják 
a betűket az oldalakra; lehetőleg nagy és kisbetűt egya
ránt. Filctollat vagy festéket is használhatnak. Majd egy 
régi képes újságból vágjanak ki egy odaillő képet, vagy 
keressenek egy, a tárgyhoz illő régi fényképet.

Keressenek olyan képeket, ahol világosan kivehető a 
képen szereplő tárgy vagy élőlény (cica, ház, láb, kalap, 
xilofon, kéz stb.) és vágják ki. A kép a kartonoldalhoz ké
pest ne legyen se túlságosan kicsi, se túlságosan nagy. 
Miután felragasztották a megfelelő oldalra, írják rá azt a 
szót is, amit a képpel illusztrálni akartak. A szavakat nagy
betűkkel és kisbetűkkel egyaránt tüntessék fel.

Előfordulhat, hogy egy-egy ritkább betűnél nem sikerül 
megfelelő képet találniuk; könnyen meglehet, hogy nincs 
kéznél olyan magazin vagy kép, ami a természet világáról 
szól, és a „Z"-hez szinte lehetetlen rátalálni egy zebra 
képére. Az is lehet, hogy az „X " vagy a „Q " jelenti majd 
az igazi problémát. Számolnunk kell azzal, hogy a gyere
keknek elfogy a türelmük és feladják a kísérletezést; job
ban tesszük tehát, ha ilyen esetben megengedjük nekik, 
hogy megrajzolják vagy megfessék a kívánt ábrát.
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Nadányi Zoltán 

ANYU

Tudok egy varázsszót,
Ha én azt kimondom, 
Egyszerre elmúlik 
Minden bajom, gondom.

Ha kávé keserű,
Ha mártás savanyú,
Csak egy szót kiáltok, 
Csak annyit, hogy: anyu!

Mindjárt porcukor hull 
Kávéba, mártásba,
Csak egy szóba került, 
Csak egy kiáltásba!

Keserűből édes,
Rosszból csuda jó lesz, 
Sírásból mosolygás,
Olyan csuda szó ez.

„Anyu, anyu! Anyu!"
-  hangzik este-reggel, 
jaj, de sok baj is van 
ilyen gyerekekkel.

„Anyu! Anyu! Anyu!"
-  most is kiabálom, 
most semmi baj nincsen, 
mégis meg nem állom.

Csak látni akarlak 
Anyu, fényes csillag, 
Látni, ahogy jössz, jössz, 
Mindig jössz, ha hívlak.

ELŐADHATÓ VERSEK, KÖSZÖNTŐK

Látni sietséged 
Angyal szelídséged, 
Odabújni hozzád, 
Megölelni téged.

Kiss Jenő

MEGHAJTOM MAGAM

Meghajtom magam most, 
Friss csokor kezemben, 
Sose vert a szívem 
Ennél melegebben.

Gyöngyöt a nyakába?
Sok zsírt a bödönbe? 
Mosogatógépet?
Hogy magát ne törje?

Nyújtom kicsi csokrom 
Édes jó anyámnak,
S töröm fejem: néki 
Mi mindent kívánjak.

Azt is, de leginkább,
Hogy sokáig éljen 
S boldog legyen, boldog 
Egész életében!

Á mon Á gnes 

Anyák napján

Ébresztem a Napot,
Hogy ma szebben keljen, 
Édesanyám felett 
Arany fénnyel lengjen.
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Ébresztem a kertet, 
Minden fának ágát. 
Bontsa ki felette 
A legszebb virágát!

Ébresztem a rigót 
S a kedves cinegét, 
Dalolja mindegyik 
Legszebbik énekét!

Ébresztem a szívem, 
Forróbban dobogjon: 
Az én édesanyám 
Mindig mosolyogjon!

BABAJELENET
Szereplőkkel

Mind:
Elhoztuk a babáinkat sorba bemutatni: 
De aranyos, szép kis babák!
Azt fogják mondani, hogy 
Mind csupa gyönyörűség,
Öröm rájuk nézni.

1. Az enyémre, ha ránézek 
Nagy a boldogságom,
El nem cserélném senkivel 
Ezen a világon.

2. Az enyém meg olyan kedves, 
Mosolyog a szája.
Aki látja, mind azt mondja,
Csupa mamája.

3. Eszemadta kislányomnak 
Piroska a neve 
Vigyázok rá nagyon,
Hogy a farkas meg ne egye.

4. A világon senkinek nincs 
Ilyen szép kislánya,
Nótára kezd, ha meglátja
A dalos madárka.

5. Az én babám még kis pólyáska,
M it mondjak őróla?
M it csinálhat -  azt, amit ti 
Tettetek e korban.

6. Jó kislány az én Editkém,
Mindig tiszta, rendes 
Megvigasztal, ha szívem 
Búbánattól terhes.
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Mind:
így volt mindig, s mindig így lesz,
Bármilyen a másé, mégis legszebb 
Mindenkinek a saját magáé.

(Ismereteién szerző)

ÉDESANYÁM
Szereplőkkel

Mesélő:
Nézzük csak, mit jelentenek ezek a betűk itt?!
Fejtsük meg mindezek gyönyörű titkait!

É: Az első betűt én már tudom, csak „édes"-t jelenthet, 
Kisgyermeknek ő az anyja, mindig a legédesebb.

D: A második más szót takar, azt jelenti: „drága". 
Legdrágább kincs a világon a jó édesanya.

E: A harmadik betű „egyetlen", nem nehéz,
Mert igazi csak egy lehet, itt az egy nem kevés.

S: A negyedik betű azt jelenti: „soha".
Ó édes, drága, egyetlen, még nem hagyott el soha.

A: Az én betűmmel kezdődik a legszebb szó: Anya.
Neki szól ma köszöntésünk, szívünk minden dala.

Ny: Az én betűm is megmondja itt nekünk a választ: 
„Nyugalom", mit édesanyánk dolgos keze áraszt.

Á: „Áldást" kérünk az élettől még sokáig rája,
Mennyi a fű, égen a csillag, május sok virága.

M: Végezetül az én betűm azt jelenti: „M indig 
Jó anyánkra számíthatunk az életben mindig.

Mesélő:
Am int látjuk, minden bent van e legdrágább szóban, 
Minden kedves édesanyát így köszöntünk szóban.

(Ismeretlen szerző)

Tasnádi Varga Éva 

APÁM, ANYÁM...

Apám, Anyám, szeretlek. 
Mióta élek én,
Ti vagytok nekem mindig 
A példa, akarat,
Szavatok zeng a fülemben 
A zúgó fák alatt.



Ti vagytok nekem mindig 
Mióta csak vagyok,
A boldog játék, lecke,
S a fénylő csillagok.

Apám, anyám, szeretlek, 
És ha felnövök én,
Majd meglátjátok ketten, 
Hogy leányotok mit ér.

K ibédi Ervin

AHOGY A NAPOK RÖVIDÜLNEK...

A szíve érted dobogott csak 
Amig belebetegedett 
De Ő titkolta nem mutatta 
Nem mondta el; hogy szenvedett 
Csak mosolygott és nevetett. 
Bárhol is vagy, hát fordulj vissza 
Az ember másként nem tehet 
És csókold meg amíg nem késő 
Azt az áldott édes szívet 
Ha még lehet, ha még lehet.

„MAMA!"

Ahogy a napok rövidülnek
Úgy érzem mintha köd borulna rám,
Ahogy az éjjelek lehűlnek
Mind gyakrabban ju t eszembe anyám.

Mit oly sokszor elhalasztottam 
Elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár 
Jóvá tenném mit mulasztottam,
De nem lehet, mert ő  már messze jár.

Ó mennyi mindent nem tettem meg! 
Még nem késő, te még megteheted 
Megőszülve is maradj gyermek 
Mondd meg neki, mennyire szereted.

Két keze érted dolgozott csak 
Mindennél jobban szeretett 
Az éjet is nappallá téve 
Óvott téged és vezetett 
Míg lehetett, míg lehetett.
Amit akkor elfelejtettél
Talán még jóvá teheted
Hát menj, rohanj és simogasd meg
A téged védő két kezet
Amíg lehet, amíg lehet.

S ha olykor nagyon elfáradtál 
Ö hozta vissza kedvedet 
ö  tanított beszélni téged 
Nyitogatta a szemedet.
Mert szeretett, úgy szeretett.

Most vár valahol megfáradtán
Nem kér sokat csak keveset
Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót
Egy vigasztaló kedveset
Tán még lehet, tán még lehet.

„Mama" -  milliók mondják ma suttogva vagy kiáltva, 
örömmel vagy keserűen, s milliók állnak meghatódottan 
a kimondott szóra.

„M am a!" -  eléd állok, hogy dadogó emberi szavakkal 
köszöntselek. Köszönet, hála Neked a pillanatokért, per
cekért, órákért, napokért, évekért... Köszönet az életért.

„M am a!" -  emlékszel? Együtt indultunk az iskolába. 
Védő angyalként szorítottad a kezemet. Féltettél, őriztél a 
külvilág tüskéitől. Akkor még nem értettem, miért vagy 
oly zavart és szomorú. Ma már tudom, hogy értem szo
rongtál.

„M am a!" -  emlékszel? Egyszer sétálni mentünk és 
hideg őszi szél fújt. Te rám adtad a pulóvered, és úgy 
indultunk hazafelé. Utána sokáig betegen feküdtél. Ak
kor még nem értettem, miért mosolyog láztól piros arcod. 
Ma már tudom, hogy értem fáztál.

„M am a!" -  emlékszel? Csokoládét kaptunk, és Te ne
kem adtad a részed. Azt mondtad, hogy nem szereted. 
Akkor még nem értettem, hogy miért. Ma már tudom, 
hogy értem vontad meg magadtól.

„M am a!" -  emlékszel? Játékmackót vettél nekem, 
kezében hatalmas mézesköcsöggel. Kiskanállal adtad szám
ba a mézet. Azóta is érzem a méz ízét, s egész gyermek
korom ízét.

„M am a!" -  látod, ma már együtt emlékezünk, de ne 
hidd, hogy felnőttem!

„M am a!" -  fogd a kezemet, mert félek!
„M am a!" -  takarj be, mert fázom!
„M am a!" -  etess, mert éhezem!
„M am a!" -  csokoládét adok, a részemet. Fogadd el, 

ne mondd, hogy nem szereted!
„M am a..." -  milliók harsogják ma a világban e drága 

szót, s milliók állnak ölelésre kinyújtott karokkal a kimon
dott szóra.

„M am a!" -  hozzád érkezem. Fáradtan, szomorúan, 
üresen. Porszemnyi gyerek vagyok, s csak néhány szál vi
rágot hozok neked.

„M am a!" -  adnám a virágot..., de tudom, a mai na
pon is én vagyok az, aki kapok.

Nagy Lenke
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HÚSVÉTI JÁTÉKOK ÉS REJTVÉNYEK

JÉZUS MEGMOSTA TANÍTVÁNYAI LÁBÁT

Erről a történetről János evangéliumának 13. fejezetében 
olvashatsz az 1-20. versig. Vajon miért tette ezt? Felis
mered azokat a lábakat, amelyek az előbb még igencsak 
piszkosak voltak?

Forrás: Füreuch! Der Jugendfreund. Das Evangelische Sonntagsblatt 
für Kinder. 14. (2000.4.2.)

KERESD MEG A HÚSVÉTI TOJÁSOKAT!

Ez a kislány kicsit tanácstalanul áll a kosárkájával a kert
ben. Tudja, hogy a tojásokat elrejtették, de vajon hova? 
Segítesz neki megkeresni azokat? Mennyit találtál?

Forrás: Füreuch! DerJugendfreurd. Das Evangelische Sonntagsblatt 
für Kinder. 17. (2000.4.23)
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KEMÉNY MUNKA

A tanítványok Jézus halála után is dolgoztak, a halfogás után szortírozták és megszámolták a halakat. Hány darabot fog
tak összesen?

Forrás: Füreuch! Der Jugendfreund. Das Evangelische Sonntagsblatt für Kinder. 19. (2000.5.7.)

KERESSETEK EGY HELYET, AHOL ÜNNEPELHETÜNK!

Márk evangéliuma 14. fejezetét fellapozva megtudod a 12. verstől kezdődően, hogy Jézus ezzel az üzenettel küldte el 
két tanítványát, hogy a húsvéti vacsoránál együtt lehessenek. A két tanítványnak egy korsó vizet vivő embert kellett 
követni, aki megmutatta nekik a megfelelő házat. Te is megtalálod, melyik lehetett az? (A kicsi, vékony vonalak az 
utcák!)

Forrás: Füreuch! Der Jugendfreund. Das Evangelische Sonntagsblatt für Kinder. 12. (2001.3.25)
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A SÖTÉT KERTBEN

Jézus kiismeri magát a Gecsemáné-kertben, Júdás úgyszintén. Tudod, hogy mi történt ott? Júdás Jézushoz vezette a 
katonákat, így árulta el őt. Lukács evangéliuma 22. fejezetéből pontosan megtudod a részleteket, ha elolvasod a 47-53. 
verseket. A képrejtvény szerint így néz ki az a kertrészlet, amelyben Jézus tartózkodott. Megtalálod azt a kert térképén?

AZ ELVESZETT JUH

Olvasd el Lukács evangéliuma 15. fejezete 1-7. versét. Ebből megtudod: Jézus azért jö tt közénk, hogy megtalálja, ami 
elveszett. A báránykák összegyűjtése nem könnyű feladat. Vajon ez a pásztor is megtalál minden báránykát? Mivel sok 
fáradtsággal jár egytől-egyig megtalálni őket, ezért ez a pásztor egy utat csak egyszer tesz meg. Segítesz neki?

Forrás: Füreuch! Der Jugendfreund. Das Evangelische Sonntagsblatt für Kinder. 17. (2001.4.29)
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KÉSZÍTS TAVASZI KÉPET!

Ez a kép első látásra káosznak tűnik, de ez hamarosan megváltozik, ha gyorsan kiszínezed, így:

A  kék 
•  barna 
+ piros 
O sárga 
□  zöld

Forrás: Füreuch! Der Jugendfreund. Das Evangelische Sonntagsblatt für Kinder. 16. (2001.4.22)

Tipp: miután a gyerekek elkészítették a rajzot, felragaszthatjuk azt egy kartonlapra, és húsvétra odaajándékozhatják 
valakinek.

Megoldások
Jézus megmosta...: 3. láb; Keresd meg...: 12 db tojás; Kemény munka: 153 db hal; Keressetek egy helyet...: 5. számú 
ház; A sötét kertben: jobb felső sarok; Az elveszett juh: több megoldás is létezik, színesekkel jelölhetjük.

TALÁLÓS KÉRDÉSEK TAVASZRA

Meddig szalad be a nyúl az erdőbe?
(Közepéig, mert utána már kifelé szalad.)

Lejtőn fölfelé vagy lefelé fu t könnyebben a nyúl?
(Fölfelé, mert a nyúlnak hosszú a hátsó, és rövid az első 
lába.)

Mikor legízesebb a nyúlpecsenye?
(Amikor esszük.)

Miért fu t a nyúl a hegyen át?
(Mert nincs lyuk rajta.)

Sárga berek, sárga alkony,
Sárga virág nyit a parton,
S mintha pletykás tündér volna,
Hírül adja: itt a gólya.
(Gólyahír)

Kis kertemben királylány, 
színes, mint a szivárvány, 
szirma bolyhos bársonya 
piros pillék vánkosa.
Arcocskája rád nevet... 
találd el, hogy ki lehet!
(Árvácska)

Forrás: Varga Ferencné: Sző, fon, nem takács. M i az? Anno Kiadó.
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NAGYHETI ABLAKDÍSZ

Hozzávalók:
1 db A/4-es műszaki rajzlap, zöld, sárga, fekete vagy bar
na és szürke színes papír, ceruza, olló, ragasztó, színes ce
ruza, cérna

Elkészítés menete:
1. Vágjuk ki kétszer az ablakkeretet (a kívánt méretre na

gyítsuk fel fénymásolóval) -  Id. 1. ábra.
2. A színes papírokat hajtsuk félbe, majd illesszük a nagy

hét napjait jelképező sablonok -  Id. 2. ábra -  megjelölt 
végét a hajtáshoz a következő rendben: 
virágvasárnap: zöld pálmaág
nagycsütörtök: sárga kehely 
nagypéntek: barna vagy fekete kereszt 
húsvét: szürke kő.

3. Miután kivágtuk, ragasszuk össze a most még szétnyit
ható jelképeket.

4. Ragasszuk rá az egyik ablakkeretre a megfelelő sor
rendben, majd ragasszuk föl a másik ablakkeretet is.

5. A keretet díszíthetjük, illetve ráírhatjuk: Jézus él -  Id. 
3. ábra.

6. Ha cérnát is fűzünk bele, föl is akaszthatjuk.

Beküldte: Boda Zsuzsa

◄ 3. ábra

1. ábra

2. ábra
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HÚSVÉTI SZÍNEZŐK

Az itt szereplő két kép szándékosan aprólékos. Mindkettő 
számtalan olyan húsvéti szimbólumot tartalmaz, melyek
ről színezés közben el lehet beszélgetni a gyerekekkel. Az 
első kép középpontja Jézus kereszthalála, míg a második 
kép Jézust mint jó pásztort mutatja be a feltámadás fé
nyében.

Beküldték: Boda Zsuzsa és Deméné Smidéliusz Katalin

2. kép
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NYUSZIS ABLAKDÍSZEK

Eszközök:
színes átlátszó (transzparens) papír, fehér rajzlap, olló, színes filc vagy ceruza, ragasztó 

Az elkészítés menete:
1. Nagyítsuk fel az ábrát a kívánt méretre fénymásoló segítségével, ehhez vastagabb (rajz)lapot válasszunk ki.
2. Vágjuk ki a mintából a közbülső (becsíkozva megjelölt -  Id. 1. ábra) területet.
3. Az így elkészült mintát helyezzük színes átlátszó papírra, majd távolítsuk el a minta szélén kilógó részeket.
4. Színezzük ki a kivágott felületet színes ceruzával vagy filccel.

LÉPEGETŐ NYUSZI BÁB

Másoljuk ki a nyuszi mintáját, és nagyítsuk fel a kívánt 
méretre. Egy erősebb rajzlapra ragasszuk rá a mintát, 
majd a szaggatott vonal mentén vágjuk ki a megjelölt 
részt. A nyuszi lába a hátulról bebújtatott mutató és a 
középső ujjunk lesz. Filccel, ceruzával, festékkel dekorál
hatjuk a bábunkat. Innen már csak egy lépés, hogy ki
találjunk egy szép húsvéti történetet.

Az oldalon látható feladatokat beküldte: Zügn Tamásné 
Balogh Judit
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KÉSZÍTSÜNK HÍMES TOJÁST!

A hímes tojás a nevét a „ráírt" mintáktól kapja. A tojás
íráshoz olvasztott méhviaszt használunk.

Először írókát készítünk: egy 15 cm hosszú faágacskát 
behasítunk, a hasítékba kerül majd az írócső, amit spár
gával is megerősítünk. A csövecskét bármilyen réz vagy 
alumínium fóliából elkészíthetjük (pl. fogpasztás tubus). 
Egy 20x5 mm-es csíkot vágunk a lemezből, melyet var
rótűre csavarunk, végül a tű t kihúzzuk belőle.

A tojásokat (nagyméretű, vastag, fehér héjú legyen) 30 
percig lassú tűzön főzzük sós vízben, így kevésbé reped 
meg a héja.

A tojás megírása után a tojásokat 40 C° körüli festő
iébe tegyük. Majd 2-3 óra elteltével melegítsük fel a vizet 
lassú tűzön 70 C° körüli hőmérsékletre, mert így a viasz 
fellazul, és puha ruhával könnyen eltávolítható. Végezetül 
olajos ruhával töröljük át az elkészült tojásokat.

A rajzokat készítette: Vaskuti Gabriella

KÉSZÍTSÜNK TOJÁSTARTÓT!

Használjuk fel az alábbi mintákat, melyeket vágjunk és színezzünk ki!

Az oldalon látható feladatokat beküldte: Zügn Tamásné Balog Judit
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