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Tisztelt Természetbarát Olvasó!

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Erdőpedagógia projekt folyó-
iratának téli számát tartod a kezdben, amelyet az Erdőpedagógia tantárgy nappali és 

levelező tagozatos hallgatói állítottak össze.
Bízunk abban, hogy sikerült ismét érdekes témákkal (cikkekkel) megtöltenünk a leg-

újabb lapszámot.

Az Erdőpedagógia tantárgy hallgatói:

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Erdőpedagógia projektjének folyóirata.
Szerkesztő: dr. Lampert Bálint egyetemi adjunktus, a borító készítője: Csiszár Viktória tanító szakos hallgató

• Babustyák-Horváth Eszter
• Baksa Dominika
• Buzonics Réka
• Csapó Zoltánné
• Csiszár Viktória
• dr. Pappné Rohonczi Fruzsina
• Farkas Ervin
• Holczinger Judit
• Horváth Dóra
• Horváth Klaudia
• Keresztesné Vizi Gyöngyi
• Májné Kukoda Bernadett
• Marton Ildikó Irén
• Móricz Viktória
• Murai Klaudia
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• Pálfi Vivien
• Papp Ramóna
• Polczer Anett
• Polesznyák Kristóf
• Pozsgai Krisztina Rita
• Schönek Zsuzsanna
• Schöngrundtner Hajnalka
• Sinkó Elizabet
• Sümeghi Lili Anna
• Szabó Angelika
• Száraz Viktória
• Szarka Gábor
• Tollner Adrienn
• Tóth Petra
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Készítette: Sümeghi Lili Anna 

Zöld küllő, a piros sapkás hangyavadász 

 
2022-ben az Év Madara hazánk 

madárvilágának egyik jelképes képviselője, 

az erősen hullámzó röptű, fokozatosan 

halkuló, gyakran elnyújtott, kacagó 

kiáltásáról is könnyen felismerhető zöld 

küllő lesz. Az Európa-szerte gyakori, 

óvatos természetű madár elsősorban lombos 

és fenyővel elegyes erdőkben, fás legelőkön 

él, de ártereken, parkokban és nagyobb 

kertekben is költ. 

 

Leírása 

Tollruhájának uralkodó színe a zöld. 

Mindkét nem piros sapkát visel, 

szemkörnyékük fekete. A hím fekete 

bajuszának közepe piros, a nőstény 

bajuszsávja pedig teljesen fekete. Gyakori 

harkályfélénk.  

 

 

Életmódja 

Fő táplálékát a hangyák jelentik, de a fák 

kérge alatt megbújó más rovarokat és azok 

lárváit, bábjait is elfogyasztja. 

Rendszeresen keresgél a talajon is. 

Zsákmányait hosszú, ragadós nyelvével 

szedegeti össze. Sajátos étrendjéből 

fakadóan igen sokat tartózkodik a 

talajszinten, ébersége azonban sosem 

lankad - a legkisebb veszélyt megneszelve 

szárnyra kap. A hideg idő beálltával 

gyümölcsöket és magvakat is eszik, de 

előszeretettel bontja ki a hangyabolyokat, 

melyekben hangyákat és lárvákat keres.  

Élőhelye 

Szinte egész Európában elterjedt, de költ 

Délnyugat-Ázsiában is. Sík és hegyvidéken 

egyaránt megtalálható. Kedveli a ligetes 

erdőket, fasorokat, városi parkokat, 

temetőket, ártéri erdőket, de a zárt részeket 

elkerüli.  
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Készítette: Sümeghi Lili Anna 

Költése 

Odúban költ, amit maga készít és akár több 

évig is használ. Évente egy fészekaljat 

nevel. Rendszerint 5-7 tojást rak. A szülők 

felváltva kotlanak a 

tojásokon. A fiókák a 

harmadik héten 

hagyják el az odút. 

Még fiatalon sem 

távolodnak el túlságosan szülőhelyüktől, 

ritkán lépi át egy-egy bátor kóborló. Sík 

vidéken elhagyott odúját szívesen foglalja 

el. Jellegzetes „klü-klü-klü-klü-klü” hangját 

már március közepén hallatja. Sokszor 

nehéz észrevenni, mivel veszély, az őt 

figyelő ember elől gyakran a fa törzse mögé 

rejtőzik, a törzs másik oldalán keresgél és 

eközben pillanatokra oldalt kipillantva 

tartja szemmel az eseményeket.  

Az alábbi linken meg is hallgathatod a zöld 

küllő jellegzetes hangját: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

NaEmFlLwf8 

Vonulása 

A zöld küllő nem vonuló madár, de az őszi 

és téli időszakban elhagyja költőterületét. 

Ilyenkor lakott területekre is elkóborol, ahol 

főleg a szőlőkben, gyümölcsösökben és a 

fiatal erdőkben figyelhetők meg egyes 

példányai. 

 

Fontos! 

A zöld küllő a védett fajok közé tartozik 

Magyarországon! Természetvédelmi értéke 

50 000 Ft madaranként. 

Egy kis játék a végére: 

https://kahoot.it/challenge/04544385?chall

enge-id=7e41510e-df1d-4161-8936-

2654985dbf32_1638296492108 

Források:  

https://segits.be/allathatarozo/zold-kullo 

https://www.turistamagazin.hu/hir/zold-kullo-a-piros-

sapkas-hangyavadasz 

https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatba

zis-picvir 

https://www.orszagalbum.hu/p/zold-kullo-him-es-

tojo/112041 

http://macsekdesign.fw.hu/madarak/zold_kullo.htm 

 

Készítette: Sümeghi Lili Anna 

Zöld küllő, a piros sapkás hangyavadász 

 
2022-ben az Év Madara hazánk 

madárvilágának egyik jelképes képviselője, 

az erősen hullámzó röptű, fokozatosan 

halkuló, gyakran elnyújtott, kacagó 

kiáltásáról is könnyen felismerhető zöld 

küllő lesz. Az Európa-szerte gyakori, 

óvatos természetű madár elsősorban lombos 

és fenyővel elegyes erdőkben, fás legelőkön 

él, de ártereken, parkokban és nagyobb 

kertekben is költ. 

 

Leírása 

Tollruhájának uralkodó színe a zöld. 

Mindkét nem piros sapkát visel, 

szemkörnyékük fekete. A hím fekete 

bajuszának közepe piros, a nőstény 

bajuszsávja pedig teljesen fekete. Gyakori 

harkályfélénk.  

 

 

Életmódja 

Fő táplálékát a hangyák jelentik, de a fák 

kérge alatt megbújó más rovarokat és azok 

lárváit, bábjait is elfogyasztja. 

Rendszeresen keresgél a talajon is. 

Zsákmányait hosszú, ragadós nyelvével 

szedegeti össze. Sajátos étrendjéből 

fakadóan igen sokat tartózkodik a 

talajszinten, ébersége azonban sosem 

lankad - a legkisebb veszélyt megneszelve 

szárnyra kap. A hideg idő beálltával 

gyümölcsöket és magvakat is eszik, de 

előszeretettel bontja ki a hangyabolyokat, 

melyekben hangyákat és lárvákat keres.  

Élőhelye 

Szinte egész Európában elterjedt, de költ 

Délnyugat-Ázsiában is. Sík és hegyvidéken 

egyaránt megtalálható. Kedveli a ligetes 

erdőket, fasorokat, városi parkokat, 

temetőket, ártéri erdőket, de a zárt részeket 

elkerüli.  

 



2021. téli szám Természetbarát

Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar Erdőpedagógia projekt folyóirata5

Természet



Természetbarát 2021. téli szám

Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar Erdőpedagógia projekt folyóirata 6

Természet



2021. téli szám Természetbarát

Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar Erdőpedagógia projekt folyóirata7

Természet

A megfelelő karácsonyfa 
A karácsony közeledtével mindenkit elkap a téli, karácsonyi hangulat. Gondoljatok csak bele, 
minden díszekben pompázik, karácsonyi vásárokat rendeznek a városokban, ahol 
kürtőskalács és forrócsoki illata lengi be a levegőt. Szenteste szinte minden házban már áll a 
feldíszített fenyő. De mi alapján is célszerű választani? Mik a legdivatosabb karácsonyfák 
manapság? Erre keressük a választ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezüstfenyő 
Egy másik tökéletes választás 
lehet karácsonyfa szempontjából 
az ezüstfenyő, vagy kevésbé 
ismert nevén szúrós luc. A nevét 
természetesen ezüstös színéről 
kapta. Kinézetre szabályos kúp 
alakja van. A tűlevelek a 
hajtásokon körkörösen, a csúcson 
csomókban helyezkednek el. A 
tűlevelei hosszúak és szúrósak.  

Nordmann fenyő 
A Nordmann fenyő az egyik legszebb és legelegánsabb fenyőféle, a megjelenése dús. 
Az élénkzöld színű tűleveleit, melyek hosszúak, de nem szúrósak, nagyon sokáig képes 
megtartani. Sokan döntenek mellette különleges, visszafogott, narancsos-citrusos illata 
miatt is, amit a tűlevelek enyhe dörzsölésének hatására áraszt. Manapság egyre többen 
válasszák karácsonyfa gyanánt ezt a fenyőt. 
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Mindent egybevéve ezek a legalkalmasabb fenyőfélék, ha karácsonyfát szeretnétek 
választani otthonra a családdal. Nektek melyik nyerte el a tetszéseteket? 

Forrás1   Forrás2   Forrás3   Forrás4    Forrás5   Forrás6 

Készítette: Polesznyák Kristóf 

Feketefenyő 
A feketefenyő egy ernyőszerűen kiszélesedő 
fenyőfajta. Nagyon jól tűri a szárazságot. Tűlevelei 
hosszúak 10-15 centiméteresek és párosával 
állnak a törpehajtásokon, nagyon hegyesek, és 
nem hullatja őket. Vigyázni kell azonban, mert ha 
ezek a tűlevek kiszáradnak, akkor még szúrósabbá 
válnak. Megjelenésre eltér a hagyományos 
karácsonyfákétól, ezért egyre több házban 
figyelhető meg. 

Lucfenyő 
Amikor a karácsonyi fenyőillatra gondolsz, akkor 
biztos vagyok benne, hogy te is ennek a fának az 
illatára gondolsz, ugyanis a lucfenyőnek van igazi 
erőteljes fenyőillata. Ez egy összetéveszthetetlen 
karácsonyfa, mind kinézetre, mind illatra. Tűlevelei 
rövidek és szúrósak, valamint sajnos pár nap 
elteltével már hullatni is kezdi, tehát lesz mit 
takarítani utána! 

Duglászfenyő 
Egy nagyon gyerekbarát fenyőfa a duglászfenyő, ugyanis 
tűlevelei puhák és rövidek, ezáltal díszítésre kimondottan 
alkalmas. Ügyelni kell rá, hogy az ágai könnyen lehajlanak, 
ezért csak könnyebb díszeket célszerű ráakasztani. Másik 
jellemzője, hogyha a tűleveleit összedörzsöljük, akkor 
narancsos illatot árasztanak, valamint megszáradva sem 
hullajtja őket. 
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Állatvédelem a téli erdőben 

Marton Ildikó 

Az alkalmazkodás nagymesterei – 
csökkentett életmód 

Az élőlények életritmusa a hónapok során 
mindig alakul, alkalmazkodva a 
megváltozott külső körülményekhez. 

November hónapban egyre hűvösebb, 
hidegebb reggelekre ébredünk. A téli 
vastag kabát, a csizma, a sapka, a sál és még 
a kesztyű is előkerül egyre gyakrabban. A 
lakásban már a kandalló ad meleget, így 
nem fázunk meg. Az édesanyák és a 
nagymamák gondoskodtak a nyár 
folyamán termesztett zöldségek és 
gyümölcsök télre való elrakásáról, befőtt és 
savanyúság formájában. 

Ősszel az erdőben az állatok  is aktívan 
készülnek a télre. Az erdei raktárakban 
télre ételeket visznek be, lyukakat 
szigetelnek, téli prémes kabátokat 
cserélnek. Ez nagyon fontos az állatok 
számára , hogy láthatatlanok legyenek a 
hóban. Pl.: a nyúl  nyáron szürke , télen 
fehér. A mókus nyári vörös bundáját téli 
szürkévé változtatja. A róka  nyáron 
vöröses-sárga, télen barnás-sárga vagy 
fehéres. A mókus nyáron és ősszel nagy 
mennyiségű készleteket halmoz fel 
.Nagyon sok állat nem szereti a raktárakat, 
a kamrákat, hanem az  őszi hónapokban 
többet   eszik,  így készül fel a hidegre.   
Amikorra a tél  beáll,  a vadon élő állatok  
már más életmódra tértek át . Az erdőben 
minden állat valamilyen módon készül a 
télre. 

Téli álom - „ hibernáció” 
Ahogy hidegebbre fordul az idő, sok állat 
elbújik, bevackolja magát a különböző 
rejtekhelyeikre. Ezt azok az állatok teszik,  

amelyeknek tápláléka télen nem 
biztosított, így más  megoldást keresnek: 
álomba merülnek.  Ezt a folyamatot  
„hibernáció”- nak [1] nevezzük, amelynek  
oka elsősorban nem a hideg, hanem a 
táplálékhiány. Télen a táplálkozási 
lehetőségük a korábbi tizedére esik  vissza. 
Ha nem mozognak, nem égetnek energiát. 

A téli álomra a fajok különböző 
módokon készülnek fel 

A legfontosabb az erdei állatoknak : 
 az a nyugalom, a táplálék , víz! 

 
Rovarok 
A rovarok fakéreg vagy a föld repedéseibe, 
avar alá bújva „hibernálódnak”, 
megmerevednek, mintha szoborrá 
változtak volna. Ami azt jelenti, hogy nem 
növekednek, nem mozdulnak. Átmenetileg 
leáll minden életfunkciójuk és tavasszal 
újult erővel élik tovább rovaréletüket. A 
rovarok teljesen üres gyomorral vészelik át 
a telet. Nincs szükségük táplálékra, mivel 
teljesen lecsökkentik életfunkcióikat.  
Egyes rovarok képesek fagyálló folyadékot 
előállítani. Ez képessé teszi őket arra, hogy 
átvészelhessék azokat a napokat, amikor 
fagypont alattivá válik a hőmérséklet. 

  

Hüllők, kétéltűek   
A kétéltűek és hüllők is téli álomba 
szenderülnek. Mivel ezek az állatok a 
mérsékelt égövi tájakon télen nem találnak 
maguknak táplálékot, ráadásul a fagyokat 
sem bírják, ezért túlélési stratégiaként ők is  
a hibernálást választották. A föld melegebb 

Természet



Természetbarát 2021. téli szám

Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar Erdőpedagógia projekt folyóirata 10

Természet

tájain sem a kétéltűek, sem a hüllők nem 
alszanak téli álmot. Téli álmuk alatt 
tizedére csökken a szívverésük, légzésük és 
minden egyéb életfunkciójuk. a hibernáció 
előtt elfogyasztott táplálékból 
gazdálkodnak tavaszig. 

 A kétéltűek és a hüllők hidegvérű állatok, 
tehát testhőmérsékletük a környezetüktől 
függ. Éppen ezért ők olyan helyet keresnek, 
amely biztosan nem fagy majd át. A 
teknősök például befúrják magukat a 
mocsárba, ahol csak kevés oxigént vesznek 
magukhoz, és átalusszák a telet. Ősszel ők 
is sokat esznek, zsírréteget raktároznak 
télire. Hasonlóan cselekednek a kígyók és a 
siklók is. 

Kisebb emlősök : ürgék, a sünök és a pelék  
A hideg beállta előtt nagyon intenzíven 
táplálkoznak, ezzel masszív zsírréteget 
szednek fel, amelyet tavaszig szépen 
elégetnek. Ezek az alvó szőrmókok szinte 
egész télen nem kelnek fel,  hogy minél 
kevesebb táplálékra legyen szükségük . Ha 
időnként felébrednek, csak azért , hogy 
megmelegedjenek, és növeljék 
pulzusszámukat, illetve 
testhőmérsékletüket. A bőr alatti zsírréteg 
azonban nemcsak táplálékul szolgál a 
számukra, hanem melengeti is őket, védi a 
hidegtől. A téli álom idejére több állat 
csoportokban „vackolódik” be egy-egy 
helyre és összebújva melengetik egymást. 
A sün az avar és a bokrok alá készíti el a 
vackát, vagy egy üresen hagyott 
nyúlüregbe költözik be. 

 

 

Vörös mókusok 
A mókusok nem alszanak mély téli álmot. 
Ősszel külön fészekbe hordja a gyűjtött 
diót, mogyorót, gombát, amit előtte a fák 
ágaira felkötözött, hogy kiszáradjon és csak 
így teszi be az „éléskamrájába”. 
Néhányszor felébrednek, hogy táplálékot 
vegyenek magukhoz, így enyhébb, 
napsütéses napokon, télen is 
találkozhatunk velük, amint épp élelem 
után kutatnak. 

 
 
Nyulak 
A nyulak is ősszel  mindig többet esznek – 
így télre  megvastagszik a bundájuk  – hisz 
tudják, nem mindig adatik meg ebben az 
évszakban a bőséges eleség. 

 
 

 
 Télen is aktív állatok 

  
Bizonyos fajok télen is aktívan mozognak, 
egyáltalán nem alszanak téli álmot. 
Jellemző a mezei nyúl vagy az őz, amelyek 
fő táplálékát ilyenkor a termesztett 
növények hajtásai adják, de kérget is 
fogyasztanak. Búvóhelyüket és fagy előli 



2021. téli szám Természetbarát

Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar Erdőpedagógia projekt folyóirata11

Természet

védelmüket gyakran a szántók barázdáiban 
találják meg. 

A településektől távolodva ritka és védett 
fajok is a szemünk elé kerülhetnek. 
Felbukkanhat egy-egy talajról fölágaskodó 
menyét vagy hermelin. Elsősorban a 
lucerna és káposztarepce hajtásait 
fogyasztják, ezért a kemény tél és hosszan 
tartó hótakaró nem kedvez számukra. 

  

Kik gondoskodnak télen az állatokról? 
Mivel fagyos a föld, a vad  nehezebben jut 
táplálékhoz. Ezért ebben az időszakban 
vadászok gondoskodnak róluk. Az 
etetésnek a célja nemcsak a táplálás, 
hanem azért is történik, hogy ne menjenek 
ki a mezőgazdasági területre, ne okozzanak 
károkat. A nagyobb állatok nem kötődnek 
egy adott helyhez, napközben járják az 
erdőt és ahol beesteledik rájuk, ott 
pihennek le. A vadászok, a vadőrök 
etetőkbe helyeznek ki kukoricát, tápot és 
nedvdús takarmányokat. Ezeket főként az 
őzek, a szarvasok látogatják. Az erdei 
állatok között van, amelyik téli álmot alszik, 
és van olyan is amelyik egész télen az erdőt 
járja.  Az állatokról való gondoskodást nem 
lehet elég korán elkezdeni. A gyerek 
számára mi vagyunk ebben is a minta, hisz 
látják azt, hogy hogyan etetünk, itatunk 
meg egy cicát, hogy hogyan hessegetünk ki 
egy méhecskét a szobából a szabad 
levegőre,  hogyan visszük a kutyusunkat 
sétáltatni. Nincs ez másképp télen sem, 
hisz ilyenkor a ház körüli állatoknak 
téliesítjük az óljait, a szabadban élőknek 
eleséget biztosítunk. 

Vaddisznó 
A vaddisznók jobban szeretik, ha a 
kukoricát a földre dobják le a róluk 
gondoskodó emberek. 

 
Őzek, szarvasok 
A vadászok a  kukoricán túl lédús 
takarmányokat, almát, körtét, silót, 
törkölyt  helyeznek ki nekik. 

 
A sünök védelme! 

  
Veszélyek  a téli alvóhelyüket kereső 
sünökre nézve 
Az egyik legfőbb problémát a gyakori 
égetések okozzák. Sokan meggyújtják az 
összegyűjtött avart, gallyakat, amik alatt 
lehet, hogy már egy sündisznó alussza 
álmát. A sünik előszeretettel vackolják be 
magukat biztonságosnak hitt 
levélhalmokba, farakásokba, ám ha ezeket 
meggyújtják, az a biztos halált jelenti az 
állatoknak. Még ha el is menekülnek, égési 
sérüléseik miatt hosszas szenvedés vár 
rájuk míg elpusztulnak 

Hogyan óvjuk őket? 
A legjobb módszer, ha egyáltalán nem 
égetünk! Az avar meggyújtása önmagában 
káros. Ha mindenképp égetni szeretnénk, 
helyezzük át a levélkupacot, mozgassuk át, 
így látjuk, ha sün fészkelte be magát. 
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Tegyük sünbaráttá a kertet! 
Lehetőleg ne használjunk fűnyírót vagy 
fűkaszát, csak ha meggyőződtünk, hogy 
kertünk "sünmentes"! Egy nyugodt sarokba 
hagyjunk némi avart, vagy helyezzünk el 
sünházat. Tehetünk ki számunkra vizet 
vagy eledelt, azonban soha ne adjunk nekik 
tejet ! Szerezzünk be speciális süntápot az 
állateledel boltban. 

Fontos azonban tudnunk, a sün nem 
hobbiállat, nem tartható házi kedvencként. 
Védett faj, így mozgásában megzavarni, 
akadályozni tilos! 

 
Mit tegyünk, ha sünt találunk? 
A legtöbb süni, ahogy bejött a kertbe, úgy 
távozni is fog - feltéve, hogy nem 
akadályozzuk, és például nem zavarják meg 
kutyák. Tehát hagyjuk szabadon elmenni. 

Ha mégsem vagyunk benne biztosak, hogy 
kijut a kertből  óvatosan fogjuk meg, és egy 
olyan helyen engedjük el, ahol a közlekedés 
és a háziállatok nem veszélyeztetik. 
Legjobb az olyan zöldterület, ahol gazdag 
az aljnövényzet. 

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a sün 
sérült, kihűlt, vigyük állatorvoshoz vagy 
kérjük állatmentő szervezet segítségét. Ha 
a sün láthatóan még nem érte el a felnőtt 
kort, előbb győződjünk meg arról, hogy 
családja nincs-e a közelben. Olykor ugyanis 
a nyár második felében is világra hozhatják 
kölykeiket, így növendék sünökkel akár 
ősszel is találkozhatunk. 

 

Sünbarát házikó 

 

 
 
Érdekességek: 
 Nemcsak takarmányfélét, hanem sót is 

kapnak folyamatosan  az állatok, mert 
szükségük  van rá, az agancsfelrakás 
előtt, a vehemnevelés időszakában és 
vedléskor is. 

 

 Lucernaszénát  raknak ki a vadászok,  
mert vannak olyan földek, ahol az  
utolsó kaszálás rajta maradt, így a 
szarvasok tudnak miből enni.  

 

 Élőhelyfejlesztési projekt is segíti az 
etetést. A vadföldeken évente más 
gabonát vetnek, míg a legelőkön pedig 
pillangós növényeket, kimondottan a 
vad számára.  

 
 Folyadékra  is szüksége van a vadnak . 

A szarvasnak, a vaddisznónak 
különösen, dagonyázáshoz is. Ha a víz 
befagy, az állat feltöri.  
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A TÉLI KUTYATARTÁS SZABÁLYAI 
 

KÉSZÍTETTE: Holczinger Judit 

 

 

 A hideg közeledtével és beköszöntével nagyobb gondot kell fordítanunk házi 
kedvencünkre. 

Sok gazdának nem is jut eszébe, hogy a kutyáknak is szükségük van védett helyre, ami óvja 
őket a széltől, nedvességtől és a fagytól. Hiába tartja a mondás, hogy: „ kutyának- macskának 
kint a helye”, nekik is szükségük van fedett helyre, ami védi őket az időjárás viszontagságaitól. 

 A házi kedvencünk téli szálláshelyére többféle megoldás is létezik. Ha megoldható, 
akkor éjszakára engedjük be az állatot a garázsba, háztartási helyiségbe, előtérbe, vagy 
készítsünk neki megfelelő kutyaházat.  

 Amennyiben beengedjük a kutyát a lakásba, avagy a garázsba, biztosak lehetünk abba, 
hogy kedvencünk nem fog a hajnali hidegben megfázni.  

Azok a kutyák, akiknek nincs erre lehetőségük, vagy úgy 
döntünk, hogy kutyaházban teleltetjük őket, fontos a 
következő szempontokat betartanunk. A kutya házát 
mindig úgy helyezzük el az udvarban, hogy szélárnyékos 
helyet kapjon! Ne a dekorációs cél legyen a szempont, 
hanem ebünk óvása! Figyeljünk rá, hogy szél ne fújjon 
be, és az eső se verjen be! Szigetelés szempontjából 
tegyünk be nikecelt a padlóra, majd azt burkoljuk be 
kiselejtezett pulóverekkel. A kutyaház tetejét is 
szigetelhetjük, hogy ott se illanjon ki a meleg. Így 

biztosítjuk kedvencünket a kihűlés ellen. Rendszeresen ellenőrizzük a rongyokat, hogy nem 
áztak- e el! Az is nagyon fontos, hogy mivel a hajnali órák a fagyosabbak, így ne hagyjunk kint 
vizet, mert a táróló edénybe belefagyhat, valamint ha a vizes tálka közel van a kutyaház 
bejáratához, azt a kutya kidönti, reggelre bele is fagyhat az állat! Reggel itassuk és etessük meg 
az állatot, és várjuk meg, amíg eszik. Mivel az állatoknak is több energiára van szükségük a 
nagyobb hőveszteség miatt, így táplálékuk is ennek megfelelő legyen, azaz zsírosabb ételeket 
kapjon! 

 

Sokan azt hiszik, hogy télen a téli bunda elegendő 
az állatoknál, de ez nem minden esetben helyes 
megállapítás. Kutyáknál is vannak hideget nem 
tűrőek, akik ha kint az udvaron tartózkodnának 
folyamatosan, akkor megfáznának, esetleg el is 
pusztulnának. Az ilyen kutyákat a lakásban kell 
tartani és sétáltatás során ruhát kell adni rájuk. Pl.: 
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kutyakabát Amennyiben kutyusunkat felöltöztetjük, figyeljünk a méretre és a praktikusságra. 
Most nem az a cél, hogy übercuki legyen ölebünk! 

Télen a kutyát ne kössük meg! Így korlátozzuk a mozgásterét, holott most pont az lenne a 
lényeg, hogy tudjon mozogni, és a mozgás során hőt termeljen. Mancsaikat rendszeresen 
ápoljuk! A kutya tappancsa nem szereti a sót, marja a talppárnáját. Már kapható kutyák számára 

mancsápoló krém, ne sajnáljuk ezt 
kedvencünktől! 

Úgy gondolom, hogy aki kutyát tart 
otthonában, a ház körül, tartsa be  ezeket a 
szabályokat! Kedvenceink nem tudnak 
beszélni, de odafigyeléssel és gondoskodással 
komfortosabbá tehetjük életüket, amit ők 
szeretettel és hűséggel honorálnak! 
Vigyázzunk a legjobb barátunkra! 

 

 

Madarak karácsonya az Apáczai Karon
A SZE Apáczai Karon az idei évben is megtartottuk a Madarak Karácsonya programot az Erdei iskolai ok-
tatásszervezés módszertana tárgy hallgatóival. A program Kövecsesné dr. Gősi Viktória A csodakert című 
meséhez kapcsolódó alkotó-fejlesztő mesefoglalkozásával indult. Utána a madárbarát iskola program ma-
dárvédelmi tevékenységeit ismerték meg a hallgatók dr. Lampert Bálint vezetésével. A program madárka-
lácsok készítésével zárul, amiket utána karunk udvari fáira és bokraira akasztottunk ki. Az pár nap múlva 
megérkezett első hó igazolta a kihelyezésük időszerűségét.
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Téli madáretetés aranyszabályai 

Tóth-Marton Erzsébet - Pappné Rohonczi Fruzsina 
 
Bizonyára számotokra is közismert, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb tájakra, 
számos faj itthon marad. Azt már lehet kevesebben tudjátok, hogy a tőlünk északabbra fekvő, zordabb 
telű területek madarai számára sok esetben Magyarország jelenti a telelőterületet. 
Hazánk éghajlata ma még lehetővé teszi, hogy a ház körüli madarak emberi segítség nélkül is 
átvészeljék a telet. De a téli etetés nagy könnyebbséget és biztonságot jelent a madaraknak. 
És mi mit nyerünk a madáretetéssel? Fantasztikus élményben lehet részünk, míg a magokkal teli 
etetőnk kis vendégeit szemléljük. 

 Ha kedvet kaptál ehhez a téli madárvédelmi munkához, 

szükséged lesz az alábbi csokorba szedett aranyszabályokra! 

 

Ne hagyd abba, ha elkezdted! 
Fontos, hogy ha elkezdjük az etetést, akkor nem szabad abbahagyni, mert a könnyű táplálék forrás 
megvonása hidegebb éjszakákon a madarak pusztulásához vezet. Az etetés akár április közepéig, 
végéig is eltarthat. Az ideális etetési intervallum október végétől április közepéig, végéig tart. Ha új 
helyen szeretnénk megkezdeni a madarak etetését, akkor már szeptember első harmadában is 
elkezdhetjük. 

Hová tegyük az etetőt? 
Az etetőket lehetőleg olyan helyen helyezzük el ahol a madarak nyugodt, de könnyen 
megközelíthetően tudják használni. Főként a kisseb testű madarak félénkebbek és csak pár pillanatra 
használják az etetőt. Fontos, hogy az etető környékén legyen valamilyen bokor, örökzöld vagy cserje. 
Erre azért vagy szükség, mert ha megijednek, akkor legyen egy számukra biztonságot nyújtó 
búvóhely. Ha kutyánk vagy macskánk is van, akkor lehetőség szerint tegyük megfelelő magasságba 
az etetőt, amit a macskák nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak megközelíteni. 

Az etető tisztántartása 
Ha nyirkos esős idő van, pár naponta takarítsuk ki az etetőtálcát. Seperjük ki a megmaradt táplálékot 
és fertőtlenítőszeres vízzel mossuk át az etetőt. 
Érdemes a madáretető aljára pici lyukat fúrni, így ha esik az eső akkor a lyukon a víz el tud folyni és 
nem állnak a magvak a vízben.. 

Mivel etessük és mivel ne 
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Az itatás szabályai 

 
Madarainknak naponta többször is szükségük van vízre, mint ahogy nekünk embereknek is. Az elmúlt 
évek hómentes telei igazi kihívást jelentenek számukra. Igazán fontos, hogy ne csak enni, hanem inni 
is adjunk nekik. Ilyenkor azonban rengeteg kérdés merül fel bennünk, mint például: Mit adjunk? 
Hova tegyük? Milyen gyakran cseréljük a vizet? Sorolhatnánk még a kérdéseket, de inkább nézzünk 
meg egy összefoglalót arról, hogyan érdemes az itatást elvégezni. 

• A legjobb, legegyszerűbb itató és madárfürdő a minimum 45-50 cm átmérőjű műanyag alátét, 
amihez a kistestű madarak is könnyen hozzáférnek. 

• Miért célszerű műanyagnak lenni? A nagy fagyokban nem 
törik szét, amikor jégtelenítjük. 

• Érdemes naponta cserélni a vizet. 
• A téli hónapokban a jeget is el kell távolítani az itatóból. 

Érdemes naponta egy-két alkalommal jégteleníteni, és 
langyos vízzel feltölteni. 

• Hetente mindenképp célszerű tisztítani és fertőtleníteni az 
itatót. 

• A kisebb madarak számára veszélyt jelent az 5-10 cm-nél 
mélyebb víz. Figyeljünk nagyon az itató mélységére. Kerti tavak 
esetén legyen sekély part menti rész, ahonnét a kisebb testű 
madarak tudnak inni. Érdemes egy botot is az itatóban elhelyezni. 
 
• A magasabbra helyezett itatóknál fontos, hogy biztonságsan 
legyenek rögzítve. 
• A téli etetők mellett is működtessünk itatót, madárfürdőt.  

• Érdemes olyan helyre tenni télen az itatókat, ahol süti a nap, így később fagy be az itató vize. 
• Elkerüljük a jegesedést, érdemes estére kiönteni a vizet. 
• Ha éjszakára bent hagyjuk a vizet, érdemes egy felmelegített (kazánon, fűtőtesten) követ 

beletenni, így késleltetni tudjuk a befagyást. 
• Itatás céljára szolgál például az etetőre kihelyezett alma, ami nemcsak élelem a kismadarak 

számára, hanem vízutánpótlást is biztosít számukra.  
 

 

Cinkegolyó készítése 

Most már megtanultuk azt, mit adhatunk, és mit nem az itt áttelelő1 madarainknak. Most nézzük meg 
azt, hogyan tudtok ti magatok is madáreleséget készíteni. 
Ha van kedvetek, akkor akár saját készítésű eleséggel is megkínálhatjátok őket. Íme egy recept, amit 
ti magatok is el tudtok könnyedén készíteni, és a madarak nagyon boldogan fognak belőle lakmározni. 

 

                                                 
1 áttelelő=nem költöznek délre, mindvégig itt maradnak nálunk 
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Hozzávalók: 
• Disznózsír (Bármely állati zsír megfelel. A lényeg, hogy állati legyen, mert abban 

van állati fehérje, mely a madarak számára fontos táplálék.), 
• sótlan mogyoró (10-20 dkg), 
• 20 dkg napraforgó mag, 
• kevés dió, 
• pár szem mazsola. 

A zsírt teljesen felolvasztjuk. Ha kész, akkor minden 
hozzávalót beleteszünk. Összekeverjük, szilikon vagy 
muffin formába tesszük (zsír miatt könnyen ki fogjuk tudni 
majd venni), majd a közepébe szívószálat szúrunk. Ezután 
mehet a hűtőbe, vagy ha kint elég hideg van, akkor kintre. A 
cél, hogy megdermedjen. Miután megdermedt, kiszedjük. 
Egy hurkapálcika segítségével a szívószálon átszúrjuk, 
zsinórt fűzünk bele, és már tehetitek is fel a fára. 

 

Madarak a kertünkben 
Ha szeretnéd etetni a madarakat télen, akkor jó dolog, ha van saját madáretetőd, ahova a magokat ki 
tudod tenni nekik, és ahova a kismadarak napról napra, óráról órára visszatérhetnek, és számíthatnak 
rád.  
Megmutatom nektek, hogy nálunk az udvaron hány helyen van madáretető, és mennyire lelkesek a 
kismadarak, amikor enni kapnak.  
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Képzeljétek el, az egyik bokrunkban és az egyik fánkon, még fészket is raktak, és ott költötték ki a 
fiókákat. Gyermekeim lelkesen óvták őket, mert sajnos néha egy-egy macska erre tévedt. A fiókák 
felnőttek, és kirepültek. Nézzétek meg ti is őket a következő képeken! 

     
 

Ötletek madáretető készítéséhez 
Madáretetőt ti magatok is tudtok készíteni. Rengeteg lehetőség van, aminek csak a képzeletünk 
szabhat határt. Mi most hármat mutatunk. 
Az első, amit családom készített. Ehhez lécdarabokra, szegekre, szögbelövőre, szemeteszsákra van 
szükség. Meg egy felnőttre, aki a nehezebb és balesetveszélyesebb munkákat felügyeli és olykor saját 
maga kivitelezi. Elsőként egy papíron megtervezzük, hogyan nézzen ki a madáretető. Majd a 
lécdarabokat megfelelő méretre vágjuk. Összeillesztjük a szegek segítségével. A tetejére pedi 
szemetezsákot teszünk, hogy a magok ne ázzanak el. Ez lett az eredmény:  

    
 

A második  egy sokkal egyszerűbb lehetőség, amit egyedül is el tudtok könnyedén készíteni. Ehhez 
nem kell más, mint tejes vagy üdítős doboz. A doboz oldalára vágtok ablakot. Az ablak alatt egy 
hurkapálcikát vagy egy botot átdugtok a doboz szemközti két oldalán (erre tudnak állni a madarak). 
A legvégén kifestitek az egész dobozt a saját ízléseteknek megfelelően. Vigyázzatok, hogy olyan 
festékkel dolgozzatok, amit nem mos le az eső, mint például az akril festék. Nézzük meg, hogy is 
nézhet ki egy ilyen! 
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A harmadik, ami nem ház, de madáretető. Ha van otthon narancs- vagy citromhéj, akkor már 
készítheted is.  
Félbevágod a narancsot, a belsejét pedig szedd ki. (Edd is azt meg, mert nagyon finom és egészséges!) 
Miután ezzel elkészültél egymástól egyenlő távolságokra négy lyukat fúrj a narancs- vagy citrom 
héjába. Ezeken a lyukakon egy-egy cérnát bújtass át, mindegyiket külön-külön kösd meg, akkor nem 
esik ki, utána pedig az összeset a tetején összefogva kösd össze. Vagy szúrj bele két botot, azokra 
rögzítsd a fonalat és kösd össze. Az előzőekben már megtanultad, mit tehetsz bele. Töltsd meg, és 
mehet is a fára: 
 

Tudod-e? 

Az előzőekben sok-sok információt tudhattál meg a téli madáretetésről, és lehet, kicsit el is 
fáradtál. Kikapcsolódásként, ha van kedved, akkor old meg a következő pár feladatot! 

 
1. Felismered a nálunk áttelelő madarakat? Melyik képen, melyik madár látható? 

 

 

1.kép                          5.kép 

 

 

               

                                                                                                             

 

 

2.kép                            6.kép 
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3.kép                     7.kép 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

4.kép                        8.kép 

 

 

                                                                                                                

 
                                           
2. Ismered a madarak testfelépítését? Ha nem, most  a főbb testtájakat megtanulhatod. 
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3. Móra Ferenc jóvoltából a legismertebb itthon telelő madarunk a CINKE. Hallgasd meg a Kaláka 

együttes feldolgozásában a Cinege cipője című versét, melyet az alábbi linkre kattintva 

megtalálsz! https://www.youtube.com/watch?v=5mrqQ8v6ws0 

Jó szórakozást! 

4. Ha még több dologra vagy kíváncsi, keresd fel a Madártani Egyesület alábbi internetes oldalát: 

https://www.mme.hu/teli_madaretetes  

Jó böngészést! 

(Megoldás: 1.kép: feketerigó, 2.kép: házi veréb, 3.kép: kék cinege, 4.kép: mezei veréb, 5.kép: széncinege, 6.kép: 

szajkó, 7.kép: ökörszem, 8.kép: nagy fakopáncs) 

 

forrás: mme.hu
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Természet

A téli erdő szépsége 

 
Télen az erdő álmosnak, csendesnek tűnik, mintha a természet valamilyen nagy 

titkot őrizne. Olyan az erdő télen, mintha egy elvarázsolt képeslapot néznénk. A 

téli erdő látványa semmihez sem fogható! 

Télen is érdemes időt szakítanunk arra, hogy gyönyörködjünk környezetünk 

szépségében, amire remek lehetőséget jelentenek a környék erdői, gyönyörű erdei 

ösvényei.  

Télen erdőt járni? Bizony, télen is érdemes az erdőt járni, hiszen éppen azokkal 

az élményekkel ajándékoz meg, amelyekre az ünnepvárás, a lázas készülődés, a 

hétköznapi mókuskerék (iskola, tanulás) közben vagy után a legnagyobb 

szükségünk van. 

 

A téli erdő legnagyobb ajándéka a csend, hisz ebből van a legnagyobb hiányunk. 

Amikor a téli erdőben sétálunk, szinte a bőrünkön érezzük a csend ölelését. Olyan 

puha, vastag érzés a lombtalan fák között lépkedni, messze nézni a csupasz 

törzsek között, és csak a lépteink zaját vagy itt-ott néhány madárka hangját 

hallani. Lehet, hogy először furcsa is lesz ez a nagy csend, de aztán megszokjuk, 

és elkezdünk mindenfelé figyelni. Megakad a szemünk a meztelen fatörzsek és 

faágak játékos formáin, felfedezünk egymás ölelő fákat, megmosolyogjuk a 

faágon billegő utolsó száraz falevelet. Ha jól ismerjük az erdei bogyókat, akár 

galagonyát és csipkebogyót is kóstolhatunk erdei sétánk során! 

 

A téli erdő ajándékai 

A téli erdő nemcsak a csend élményével, de a friss erdei levegő jótékony hatásával 

is megajándékoz minket. Téli erdei sétánkon figyeljünk mindig a megfelelően 

meleg öltözékre, de nyugodtan és mélyen lélegezzük be a tiszta levegőt, hagyjuk, 

hadd mosson át és frissítsen fel minket. 
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A fákról lehulló terméseket, tobozokat, mogyorót, gesztenyét kincsként vihetjük 

az iskolánkba. Miután leesett a hó, kimerészkedhetünk ismét és megbeszélhetjük, 

hogy mi változott az erdőben pár nap vagy hét alatt. 

 
 

Ha a téli erdőt hó takarja, ráadásul még a nap is ragyog, húzzuk csak fel a 

bakancsot vagy a csizmát, és irány az erdő! A réteges öltözködés, a vízálló lábbeli 

mellett jó szolgálatot tesz a túrabot is, hiszen nem tudhatjuk, hogy a fagyos hó 

mennyire csúszik. Ilyenkor legyünk óvatosak, baktassuk komótosan, és élvezzük 

a hó ropogását, a fények játékát, a jégcsapok, jégbe fagyott levelek és ágak 

különleges szépségét. Mesebeli tájon járunk ilyenkor, tegyük ezt minél 

gyakrabban!  

Ha szerencsénk van a növényeken kívül állatokat is megleshetünk. Ha 

szerencsénk van, a lábnyomukat láthatjuk. 

 

Erdei állatok lábnyomai: 

Ezen a képen/ábrán összegyűjtötték nektek a leggyakoribb hazai vadfajok 

nyomait. Te felismernéd valamelyiket? 

 

Természet
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Forrás:https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2019/01/05/felismered-a-hoban-az-

allatok-labnyomait/ 

 

Természet
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Természet

Az erdei séta csodálatos egészségügyi előnyei 

Az erdőben való kellemes séta jelentős mértékben csökkenti a stresszt, sőt még az 

immunfokozó hatását is kimutatták. Emellett segíthet a betegségekből való 

felépülésben és a magas vérnyomás csökkentésében is. 

Az erdei séta pozitívan hat a hangulatra és még a jobb alvást is biztosítani tudja. 

Az erdőben történő sétálgatás megemeli az energiaszintet és fokozza a 

koncentrációs képességet. 

Az erdő friss illata még a légzőrendszer működését is javítani tudja. A városi 

légszennyezettség negatívan hat a tüdő működésére. A szmog és a por belélegzése 

még a koleszterinszintet is megnöveli, sőt a vércukorszintre is kedvezőtlen hatást 

gyakorol, melyek okozhatnak érelmeszedést és a különböző szívbetegségek 

kialakulásáért is felelőssé tehetők. A friss levegő azonban jót tesz az egészségnek! 

 

Jó tanács: 

Télen is jó mulatság kimenni a szabadba, és jegyzetfüzettel vagy 

fényképezőgéppel a kezünkben körülnézni és kideríteni, mi történik ilyenkor az 

erdőkben. 

 

Ne felejtsük el, hogy az erdő a növények és az állatok otthona! Mi csak vendégek 

vagyunk a fák között. Viselkedjünk udvarias látogatók módjára. Ügyeljünk arra, 

hogy ne szemeteljünk, ne hangoskodjunk, zajunkkal ne zavarjuk meg a természet 

csendjét és a kisebb-nagyobb állatok nyugalmát. 

 

 

Keresztesné Vizi Gyöngyi 

Tanító, levelező, 3. évfolyam, UM1P9Q 



Természetbarát 2021. téli szám

Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar Erdőpedagógia projekt folyóirata 26

Egészség

Téli egészségvédelem - Egy kis vitamin ABC! 
Száraz Viktória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, mint Egészség! 

Az egészség és az egészséges életmód 

megfogalmazása elég nehéz. Ha mégis meg 

kellene ezt tenni, azt 

mondhatnánk, hogy a testi 

és lelki jóllétünk.  

Ahhoz, hogy 

megőrizzük egészségünket 

fontos, hogy egészségesen 

táplálkozzunk és elegendő 

időt fordítsunk rendszeres 

testmozgásra, ellazulásra, 

pihenésre is. Fontos az aktív kikapcsolódás 

és ha tehetjük -és az időjárás 

engedi- szabadidőnkben 

menjünk ki a természetbe 

kirándulni vagy csak sétálni 

egyet valamely kevésbé 

forgalmas helyen található, 

tisztább levegőjű parkba. A testmozgás nem 

csak testünknek tesz jót, de a szép környezet 

a lelkünkre is jó 

hatással van és 

felüdülést hoz 

számunkra.  

Egészségünk 

megőrzésében igen 

fontos szerepet 

játszik a szervezetünk 

számára 

nélkülözhetetlen vitaminok pótlása is, amit 

a szezonális gyümölcsök 

fogyasztásával pótolhatunk 

a legtermészetesebb módon. 



2021. téli szám Természetbarát

Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar Erdőpedagógia projekt folyóirata27

E, mint egészséges életmód! 

 

Az egészséges életmód több tényezőből áll: 

 Egészséges táplálkozás 

 Helyes napirend kialakítása, tanulás – pihenés- szórakozás egyensúlya 

 Káros szenvedélyek megelőzése 

 Környezettisztelet 

 Személyi higiénia 

 Több mozgás 

 Betegség megelőzése 

 Biztonság megőrzése 

 Emberi kapcsolatok (barátság,elfogadás, segítségnyújtás) 

 

Táplálkozás 

Egészségünk egyik 

alappillére a 

táplálkozásunk. „Az vagy, 

amit megeszel.” Persze ez 

nem teljesen igaz, de 

nagyban befolyásolják 

szervezetünk működését a 

táplálkozási szokásaink. 

Találjuk meg azokat az 

ételeket, amelyek a 

szervezetünknek valóban 

megfelelőek. Kóstoljatok 

meg bátran új ételeket, 

zöldségeket, 

gyümölcsöket. A napi 

ötszöri étkezés a 

legegészségesebb, de ha 

legalább arra figyelünk, 

hogy meglegyen a reggeli, 

az ebéd, a vacsora, azzal is 

sokat tettünk magunkért. 

 

Víz, íz, víz 

A folyadékfogyasztás fontosságát nem lehet 

elégszer hangsúlyozni! Testünk túlnyomó 

része víz. Leginkább ivással tudjuk pótolni 

az elveszített folyadékot, de étkezésünkkel 

is hozzájárulunk. A legjobb a tiszta víz! 

Napi rutin 

Kedvezhetünk szervezetünknek a napi rutin 

bevezetésével, melynek fontos része a 

mozgás. Ha nincs időnk sportolni, 

gyalogoljunk, sétáljunk, amennyit tudunk. 

Higiénia 

Nagyon fontos a higiénia! Remélhetőleg ez 

mindenki számára egyértelmű. Gyakori 

kézmosással a betegségeket elkerülhetjük. 

Alvás 

Törekedjünk a kipihentségre! Ha tehetjük, 

aludjunk legalább 6-8 órát. Mindig 

próbáljunk meg időben lefeküdni aludni.  

  

Egészség
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Vitamin ABC  

Mik azok a vitaminok és miért olyan fontosak számunkra? 

A vitaminok fontossága 

Mindannyiunknak szükségünk van minden fontos vitaminra és ásványi anyagra, hogy 

szervezetünk megfelelően működhessen. 

Vannak zsírban oldódó (A, D, E, K) és vízben oldódó (B-vitaminok, C-vitamin, folsav, biotin) 

vitaminok, melyek kivétel nélkül fontosak ahhoz, hogy szépek és egészségesek maradjunk.  

A vízben oldódó vitaminokat szervezetünk nem képes raktározni, ezért minden nap szükség 

van a bevitelükre. A zsírban felszívódó vitaminokat pedig szervezetünk nem képes felszívni és 

hasznosítani, csak ha megfelelő mennyiségű zsiradékot is tartalmaz az adott étel. 

 

A - Vitamin - Látás 

Megtalálható a belsőségekben például máj, 

tojássárgája, tejtermékek, tengeri halak, 

kukorica, répa. 

B - Vitamin – Idegrendszer, bőr 

tej, tejtermékek, tojás, húsok, spenót, 

zöldleveles zöldségek 

C-vitamin - Immunrendszer 

Legjobb C-vitamin forrásunk a zöldpaprika 

és a citrusfélékben található, friss 

zöldségek, kifejezetten a paradicsom, 

káposzta, salátafélék. Most télen a savanyú 

káposzta kiváló C – vitamin forrás lehet.  

D – vitamin - Csontok, immunrendszer 

Gomba, tej, tejtermékek, halak, tojás, 

zabpehely 

E – vitamin – Izmok 

E-vitamin gazdagon található az olajos 

magvakban, olajokban és az avokádóban. 

 

A gyömbér 

Mi is az a gyömbér és mire használják? 

 

Ősszel és ilyenkor télen, a hosszú nyár után 

sajnos egyre kevesebbet süt a napocska, a 

levegő elkezd lehűlni, az éjszakák veszik át az 

uralmat a nappalok felett a téli álmot alvó 

állatok szép lassan bebújnak odúikba, a természet egy időre visszavonul és megpihen.  

Ősszel és télen kicserélődnek a természet kínálta zöldségek és gyümölcsök. Ez időtájt sorban 

jelennek meg az őszi és téli idényzöldségek és gyümölcsök: Ősszel a gránátalma, szőlő, dió, 

földimogyoró, körte, brokkoli, füge de még lehetne sorolni. Mégis az egyik legcsodásabb a 

gyömbér.  

Egészség
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Egészség

Téli szezonális zöldségek és gyümölcsök például a birsalma, cékla, kökény, fekete retek, téli 

alma, narancs, kiwi, mandarin és a téli zöldségek koronázatlan királya a sütőtök.  

 

A gyömbér egy fűszer- és gyógynövény. Te 

láttál már gyömbért? 

 Kínában már Kr.e. több 

évszázaddal használták, Marco Polo is 

említi könyvében. A középkorban jelentős 

szerepet játszott a fűszerkereskedelemben. 

A 16. század óta Amerikában is ismert. Ma 

Dél-Ázsiában, Dél-Amerikában és Nyugat-

Afrikában termesztik. 

A növény gyökértörzse szolgáltatja 

a sajátságosan illatos, csípős, kesernyés ízű 

fűszert. Vigyázzunk vele, mert ha túl sokat 

teszünk ételeink vagy italainkba nagyon 

erős lehet és nagyon csíphet! Intenzív 

aromája miatt adagolásával takarékosan 

kell bánni, mert túladagolva kellemetlen, 

kesernyés ízt ad az ételnek.  

Miért is érdemes gyömbért 

fogyasztani? 

A gyömbért egy igazi kis csodaszernek is 

nevezhetnénk. Vagy esetleg csodaszer, ami 

több tucat betegséget is gyógyít.  

Nem is gondolnánk, hogy ez a növény egy 

valódi csodaszer, nyugtatja a gyomrot, 

csökkenti a vérnyomást és a 

koleszterinszintet, tele van vitaminokkal. 

Fogyasztása jót tesz az egészségünknek. 

Sokféleképpen fel lehet használni, de mégis 

az egyik legismertebb formája a 

gyömbértea.

 

Gyömbértea recept: 

Figyelem! Mindenképpen egy felnőtt segítségével csináljátok csak meg! Együtt minden 

könnyebb   

HOZZÁVALÓK 

 25g friss gyömbér  

 6dl víz  

 1db citrom (lehet citromlé is) 

 1ek  méz 

ELKÉSZÍTÉS 

1. A friss gyömbért megmossuk, majd 

lereszeljük (aki szeretné, meghámozhatja, de nem szükséges). 

2. 6 dl vízben felforraljuk a reszelt gyömbért, majd lassú tűzön 20 percig főzzük. 

3. Levesszük a tűzről, leszűrjük.  Ezután hozzáadjuk a mézet, és ízlés szerint citromlevet 

facsarunk bele. (Méz helyett használhatunk édesítő szert vagy egy kis cukrot is). 
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Egészség

Turmixok 

Tudtad, hogy a téli hónapokban a nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztása egy igazi 

vitaminbomba? Ja, hogy nem szereted őket nyersen??? Akkor próbáld ki a turmixokat! 

Gyorsak, egészségesek és hihetelenül finomak lesznek tőle a nyers zöldségek és gyümölcsök. 

Ami a legjobb, hogy a turmixok receptjeinek csak a fantáziád szab határokat! Légy Te a szakács 

és kísérletezz! 

Készítsétek el szüleiddel a saját recepteteket. A szabály a következő, a kedvenc gyümölcsöd, 

egy idény gyümölcs (lehet olyan is, amit még nem kostoltál), és válasszatok egy zöldséget is!  

Isteni zöld vitaminbomba: 

 1 banán 

 1 kiwi 

 1 alma 

 40 g spenót 

 2 dl víz (de lehet tej vagy natúr joghurt is) 

Elkészítése: 

1. A gyümölcsöket meghámozzuk és felkockázzuk, majd egy turmixgépbe tesszük.  

2. A spenótot megmossuk és azt is beletesszük a turmixgépbe.  

3. A vizet hozzátesszük és összedolgozzuk. 
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Egészség

Szaloncukor 
A szaloncukor a napjainkban közkedvelt édesség, és ma már elhagyhatatlan része a karácsonynak. 
Hagyomány szerint a karácsonyfánkat díszíti, de van, ahol csak az asztalon tartják tálban. De 
honnan származik ez az édesség? A következőkben erről fogunk beszélgetni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Forrás 
Eredete 
A szaloncukor a karácsonyfa megjelenése 
után terjedt el az 1800-as években. 
Kezdetben gyümölcsökkel díszítették a fákat, 
majd később cukrokkal és csokoládékkal. 
Salonzuckerl német szóból származik a 
szaloncukor elnevezés. Feltehetően azért 
kapta ezt a nevet, mivel régen a karácsonyfát 
a szalonban állították fel. Az eredeti 
szaloncukrokat még kézzel készítették 
fondantból. Ezeket konzumszaloncukornak 
nevezzük manapság. Ennek létezik csoki 
bevonatú és bevonat nélküli változata.  
Ezeknek jellegzetes egyszínű csomagolásuk 
van. Az ezüst és az arany a legismertebb. A 
szaloncukrok az ízük mellett az egyedi 
csomagolások miatt is lettek olyan 
közkedveltek. A szaloncukrok készítését 
később a gépek vették át.  A kézi csomagolás 

még sokáig megmaradt. Régen nagy becsben 
tartották ezt az édességet. Voltak, akik 
őrizgették a következő karácsonyig.  Minden 
híres cukrászdának volt egy saját titkos 
receptje és rengeteg családi recept is létrejött.  
A szaloncukor tömeges megjelenése az 
ötvenes években következett be. 
Napjainkban már mindenféle ízben kapható 
mindenféle bevonattal, töltelékkel. Az 

alkoholostól kezdve 
a narancsoson át a 
mákosig bármilyen 
ízben kaphatunk a 
boltokban, de az 

eredeti konzum szaloncukorra még 
sokan emlékeznek. Szerencsére még 
napjainkban is beszerezhető.  

 
 

Forrás 
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Egészség

A szaloncukor jelentése  
„Az édes íz az égiek ajándéka. A finomság emeli az ünnep hangulatát. Ez a modern 
kori szokás nem tartozik szorosan a hagyományos szimbólumokhoz, mégis 
elengedhetetlen része lett a karácsonyfa-díszítésnek.” 

Málnás szaloncukor készítése 
Miután ennyit beszéltünk a szaloncukor eredetéről nézzük meg, hogy hogyan is készíthetjük el 
magunknak ezt a kis finomságot. 
Hozzávalók: 

● 20 dkg porcukor 
● 1 evőkanál víz 
● 1 evőkanál málnaszörp 
● kevés ételfesték 
● 10-15 dkg jó minőségű étcsokoládé a mártáshoz 

Forrás 
Elkészítése:  
Betesszük a porcukrot egy kisebb lábasba. 
Meglocsoljuk egy kis vízzel, majd a tűzre 
tesszük. Folyamatos megértés közben addig 
főzzük, amíg egynemű, sűrű masszát kapunk. 
Az elkészült masszához hozzáöntjük a 
szörpöt és elkeverjük. Körülbelül 4-5 percig 
még a gázon hagyjuk, majd lehűtjük, 
miközben folyamatosan kevergetjük. Ahogy 
kevergetjük, folyamatosan hűl és sűrűsödik. 
Amikor már annyira lehűlt, hogy megtudjuk 
fogni kézzel, kezdjük el gyúrni, amíg 
összeáll. Közben hozzáadhatjuk az 
ételfestéket. Ezután kis ovális falatokat 
készítünk, majd egy sütőpapírral borított 
tálcára tesszük őket. Ezeket betesszük a 
hűtőbe hűlni. Amíg a cukrok hűlnek, kezdjük 

el a csokoládé készítését. A csokit 
felolvasztjuk 40-42 fokra, majd folyamatosan 
kevergetve lehűtjük 30 fokosra, majd 
visszamelegítjük 31-32 fokosra, miközben 
elkészítjük a szaloncukor kis talpacskáit is. 
Egy kis kanállal veszünk ki a csokiból és egy 
sütőpapírral bélelt tálcára a falatkáinknak 
megfelelő méretű csokipacákat kenünk, majd 
erre rárakjuk a tölteléket és az egészet a 
hűtőbe hagyjuk megdermedni. Ha a 
talpacskák megszilárdultak, akkor kezdjük el 
a csokiba mártogatni a szaloncukrokat. 
Ezeket hagyjuk megszáradni. Végül 
becsomagolhatjuk az elkészült 
szaloncukrokat és mehetnek is a fára. 

 
Forrás: 
http://nassolda.receptneked.hu/2013/11/19/konzum-szaloncukor-sajat-kezuleg/ , 
https://www.origo.hu/tafelspicc/20121210-egyszeru-hazi-szaloncukrok.html , 
https://www.origo.hu/karacsony/20041123aszaloncukor.html ,  
https://www.magyarorszagom.hu/szaloncukor.html ,  
https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2015/12/17/14-karacsonyi-szimbolum-tudjuk-hogy-mit-jelentenek/  
 
 

Készítette: Schöngrundtner Hajnalka 
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Advent története és eredete 

Mi is valójában az advent? Mikortól 

számítsuk az adventi időszakot, és meddig 

tart? Advent a keresztény világ egyik 

legfontosabb ünnepe. Ilyenkor a keresztény 

emberek várják Jézus születését. Az advent 

szó a latin „adventus Domini” kifejezésre 

utal, amelynek jelentése: az Úr érkezése. 

Négy héten keresztül várakozunk azért, 

hogy karácsony misztériuma megérlődjön 

a lelkünkben, hogy megérdemelt módon 

tudjuk őt befogadni magát Istent. Nekünk 

keresztényeknek mindennap fel kell 

tennünk azt a kérdést, hogy kinek az 

eljövetére várunk? Ki az, akire várunk és 

aki megújítja az életünket? 

Mai meghatározás szerint Szent András 

napjához (november 30-hoz) legközelebb 

eső vasárnappal kezdődik, és Jézus 

születésének napjáig tart. (december 25.) 

Régebben az adventi időszak Szent Márton 

napjától (november 11-től) – karácsony 

napjáig tartott. Az adventi időszakot V. 

Piusz pápa tette kötelezővé a katolikus 

egyházban. Annak idején az emberek 

szigorú böjtöt tartottak, és hajnali misére 

jártak. Ezt a misét nevezik roráténak. Te 

elszoktál menni hajnali misére 

karácsonykor? Ha igen, akkor biztosan 

megtudod válaszolni a következő 

kérdésemet. Milyen színű ruhát viselnek 

ilyenkor a papok?  

a, lila vagy királykék  

b, rózsaszín  

 
Forrás 
Megoldás: helyes válasz a  

Adventi koszorú 

Az adventi koszorú ma már több 

változatban létezik, de sokkal több mint 

egy dekoráció. Maga a koszorú advent 

jelképe, melyet advent első vasárnapján áld 

meg a pap. Először Johann H. Wichner 

lelkész csinált ehhez hasonlót, mint a mai 

koszorúnk. Ő egy kereket örökzöld 

ágakkal csinosított ki, amelyen 28 gyertya 

állt. Ezekből négy vörös színű, a többi 

gyertya pedig fehér színű volt. A vörös 

gyertyák csak vasárnapokon éghettek, azért 

is volt belőlük négy darab. A fehér 

gyertyákat pedig csak hétköznapokon 

lehetett meggyújtani.  

 
Forrás 

A gyertyák száma később lecsökkent 

négyre, viszont az örökzöld ágak 

megmaradtak. Tudtad-e, hogy az örökzöld 

ág az örök életet jelképezi?  

A gyertyákat a pap a vasárnap reggeli 

misén gyújtja meg, vagy előtte szombaton 
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este. A négy gyertya közös lángja a Jézus 

születésekor szétáradó világosságot 

tükrözi. A mostani koszorúnkon három lila 

és egy rózsaszín gyertya található. 

Találkozhatunk olyan koszorúval is, ahol 

öt gyertya van a koszorún. Ezt a gyertyát 

csak karácsonykor gyújtsák meg, s csak 

fehér színű lehet.  

 
Forrás 

Sokan minden évben más alakú, más 

színű adventi koszorút vesznek vagy 

készítenek. De fontos, hogy ne a dekoráció 

szempontjából legyen minél csicsásabb 

koszorúnk, hanem a szívünkben valóban 

várjuk Jézust.  

Egy játékra invitállak téged. Kíváncsi 

vagyok mennyire figyeltél, amíg olvastad a 

cikket. Válaszold meg az alábbi 

kérdéseket! 

✓ Ki készített először adventi koszorút? 

✓ Hány gyertya állt a régebbi koszorún? 

✓ Mely színű gyertyák éghettek 

vasárnapokon? 

✓ A mostani koszorúnkon milyen színű 

gyertyák találhatóak? 

Adventi gyertyák 

Az adventi gyertyák, az adventi 

időszaknak a négy hetét szimbolizálják. A 

katolikus vallásban a lila szín a bűnbánat, a 

rózsaszín az öröm színe. De a koszorún 

minden gyertyának megvan a saját 

mondanivalója: 

1. Első gyertya: Ádámot és Évát 

jelképezi. Isten nekik ajánlotta fel a 

megváltást. Ezért is a hit 

szimbóluma.  

2. Második gyertya: Remény jelképe; 

zsidó népet tükrözi, mert Isten 

szavát adja, hogy közülük fog 

kikerülni a Megváltó.  

3. Harmadik gyertya: Ez az egyetlen 

gyertya, amely rózsaszín színű. Az 

öröm jelképe. Szűz Máriát 

szimbolizálja, aki megszülte Jézust.  

4. Negyedik gyertya: Keresztelő Szent 

Jánost jelképezi, aki szentbeszédet 

mond a bűnbánatról. Ez a gyertya 

ezért is a szeretet jelképe.  

Esetleg visszatudod mondani, hogy 

melyik gyertya mit jelképez? A 

következő játékunkban kiderül. 

Játék: 

https://wordwall.net/hu/resource/25941

787/adventi-gyerty%c3%a1k 

Adventi koszorú készítése 

Vajon tudod-e, hogyan készítsük az 

adventi koszorút lépésről lépésre? Nézzük 

meg közösen, hogyan készítenénk el. 

Amire szükségünk lesz: 

❖ szalmakoszorú 

❖ fenyőág 

❖ 4 gyertya (3 lila, 1 rózsaszín) 
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❖ gyertyatű 

❖ cérna 

❖ fenyőtoboz 

❖ fahéj rudacskák 

❖ szárított narancs 

❖ piros, bogyós termés 

❖ masni 

❖ ragasztópisztoly 

❖ olló 

 
Forrás 

A fenyőágakat kisebb darabokra vágjuk, 

majd egyenként hozzákötjük a 

szalmakoszorúhoz cérnával. Próbáljuk 

meg, hogy az ágak fedjék egymást, ne 

látszódjon ki a szalmakoszorú. Figyeljünk 

arra, hogy az alját ne fedjétek be 

fenyőágakkal. Ezt követően felhelyezzük a 

négy gyertyát a koszorúra. A gyertyákat 

csak gyertyatűvel helyezzük fel. Ezután 

jöhet a várva várt díszítés. Ez mindenkire 

rá van bízva, saját fantáziája szerint 

díszítsen. Fontos, hogy a díszeket 

ragasztópisztollyal helyezzük fel. Ha ez 

megvan, akkor elkészült a saját adventi 

koszorúnk. Feladat már csak az, hogy 

megtaláljuk a méltóhelyét a lakásban. 

 
Forrás 

Foglaljuk össze a lépéseket a koszorú 

elkészítésénél. Egy játékra hívlak téged. 

Állítsd sorba az alábbi lépéseket.  

 ____ Gyertyákat felhelyezzük. 

 ____ Előkészítjük az alapanyagokat. 

 ____ Koszorú díszítése. 

 ____ Fenyőágakat rögzítjük     

szalmakoszorúhoz, hogy azok fedjék 

egymást. 

 ____ A koszorút elhelyezzük a 

lakásban. 

 
Felhasznált források: 

www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/adventi-

koszoru-bemutatasa-leirasa/4417/ 

www. tesco.hu/hello/cikk/ismerjuk-meg-az-adventi-

koszoru-tortenetet/31022/ 

www. ng.24.hu/kultura/2020/11/29/az-adventi-

koszoru-tortenete/ 

www.hazipatika.com/psziche/csalad/cikkek/miert_k

eszitunk_adventi_koszorut/20171124114239 

www. lexiq.hu/adventi-gyertyak 

 

Készítette: Polczer Anett 
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December 13. Luca napja 
 

 
Készítette: Németh Vanessza - Csapó Zita 

 
 

A Gergely-féle naptárreform előtt (1582) ez volt az év legrövidebb napja. December 13-án a 
Lucák, Luciák névnapján ősidők óta a fényt és ajándékát, a szeretetet, szerencsét, boldogságot 
ünnepeljük.  Ezen a napon Szent Lúciára (Luca) emlékezünk, aki a keresztények által tisztelt 
szűz és vértanú volt. A keresztény hitre tért szép fiatal leány szüzességet fogadott, hogy életét 
Krisztusnak szentelhesse, majd mártírhalált halt hitéért. Példamutató tisztasága és alázatos 
élete folytán nevét a fény (lux) szóval is kapcsolatba hozták.  
 
Luca-napon tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem volt ajánlatos kölcsönadni sem, mert az elkért 
dolgok boszorkányok kezére kerülhettek.  
 
Luca napjához (december 13.) több népszokás is kapcsolódik. 

Luca naptár 
Ez a szokás egy időjárás jósló praktika. December 13. és 24. között megfigyelték az időjárást. 
Amilyen ezen a 12 napon volt az időjárás, a következő év hónapjaiban is ilyen időre lehet 
számítani.  
 
Luca széke 
December 13-án kezdtek hozzá a férfiak a Luca-szék 
elkészítéséhez, amelyhez babonás történet fűződik: 
Készítője minden egyes darabját más-más fából faragja ki úgy, 
hogy éppen karácsonyra legyen kész. Ekkor elmegy az éjféli misére, 
ráül, és meglátja a boszorkányokat, de utána menekülnie kell, mert 
ha felismerik, széttépik. Hogy megmeneküljön, apró magvakat kell 
szét szórnia, például mákot, ezt a boszorkányok összeszedik, és így 
nem érik utol. Ezután el kellett égetni a széket. 
 

Luca búza 
A Luca-búza (vagy lucabúza) keltetéssel a következő év 
termését próbálták megjósolni. Luca napján 
búzaszemeket kezdtek csíráztatni a kemence közelében, 
amelyek karácsony tájára zöldültek ki. Később a kikelt 
búzával az adventi oltárt díszítették. 

Luca-tök 
Magyarországon, főként a Dunántúlon volt szokás a 
világító Luca-tök készítése. Luca napján szemeket, orrot 
és vigyorgó szájat faragtak a kivájt sütőtökökbe, majd a 
házak ablakai elé tették, és azzal ijesztgették egymást. Az 
ijesztő hatás kedvéért sötétedéskor égő gyertyát tettek a 
Luca-tök belsejébe. 
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Lucázás 
A lucázás, más szóval kotyolás, vagy palázolás, szintén egy Luca napi hagyomány. Ezen nap 
hajnalán a fiúgyerekek körbejárták a házakat. A házba betérve, engedélyt kértek és lopott fán, 
vagy szalmán térdelve mondókákkal, énekekkel kívántak bő termést és jószágszaporulatot, 
cserébe pedig ajándékokat (aszalt gyümölcsöt, almát, diót, stb.) vártak. Az énekek és 
mondókák után szétszórták a szalmát a konyhában. Ezt a szalmát a gazdasszony a tyúkok alá 
tette, hogy jobban tojjanak. Ha nem kaptak ajándékot, akkor a gyerekek átkokat mondtak. A 
lucázó fiúknak azért is örültek, mert a hiedelem szerint, ha fiúgyermek érkezett elsőnek a 
házhoz, szerencse lett a tyúkok körül, ha azonban nő jött volna, a tyúkok nem tojnak, és nem 
kotlanak. Sőt, attól is féltek, hogy egész évben törni fognak a tányérok.  

 

 

Tudod-e? 
 Mikor van Luca napja? (December 13.) 
 Mi tilos Luca napján? (Fonni, sütni, mosni.) 
 A babona szerint mikorra kell elkészülnie Luca székének? (Karácsonyra.) 
 Mit faragtak a Luca tökökre? (Szemet, orrot, vigyorgó szájat.) 
 Mi a lucázás másik neve? (Kotyolás, vagy palázolás.) 
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Sinkó Elizabet, Horváth Dóra, Papp Ramóna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentovics Éva: Szent karácsony éjjelén 
 

Megszólal sok apró csengő. 
Érces hangjuk lágyan zengő. 

Azt zenélik minden ágon: 
Karácsony van a Világon. 

 
Szent karácsony éjjelén  
táncot jár a gyertyafény.  
Meghittség és szeretet  

melengeti szívedet. 
 

 

Karácsony a világban 

Források: 

http://legjobb.network.hu/blog/legjobb-klub-blogja/karacsony-mas-orszagokban 

https://kedvenc-receptek.hu/cikkek/karacsony-mas-orszagokban/ 

Gecsei Edit: Üzen a múlt Pauz-Westermann kiadó, 1998 

Lux Gabriella : Néphagyományainkról gyermekeknek, Győr-Moson-Sopron megyei Pedagógiai Intézet, 1999 

  

Nevelés
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A karácsony az egész világon az öröm a szeretet a béke a gyermekkor a 
család és az otthon ünnepe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Neked melyik tetszik jobban? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A karácsonyfa- állítás szokása Magyarországon csak egy évszázada 
tart. 
A karácsony elképzelhetetlen karácsonyfa nélkül, amely Isten azon 
ajándékozó szeretetének a szimbóluma, mellyel az embert 
visszafogadja a kegyelmébe. „A karácsonyfa az élet fája, mely a 
Paradicsom közepén a jó és a rossz tudásának fája mellett állt „– 
olvasható a Magyar Katolikus Lexikonban. A fenyő örökzöldje az 
örökkévalóságra, háromszög formája a szentháromságra, ágai pedig 
a keresztre intenek. A fa az idők során nagyon sokat változott, 
rengeteg forma, szín és méret közül lehet választani. Manapság 
egyre elterjedtebbek a műfenyők is.   
 

 

A betlehemezés vallásos, ünnepi játék. A karácsonyi 
ünnepkör egyik legnépszerűbb pásztorjátéka. Jézus 
születésnek történetét mutatja be. Eben az időben- 
úgy 2000 évvel ezelőtt- Augustus római sászár 
népszámlálást rendelt el Betlehemben. A szülőpár 
Mária és József ezért indultak útnak Názáretből Jézus 
szülővárosába, Betlehembe. Mária gyermeket várt. 
Késő este érkeztek meg a városba, ahol nem találtak 
éjszakai szállást. Így a város szélén álló istállóban 
húzták meg magukat, ahol megszületett Jézus. 
Születésének ünnepe a karácsony, a szerette ünnepe.  

 

A KARÁCSONYFA 

A BETLEHEMEZÉS 

Nevelés
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Norvégia 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARÁCSONY MÁS ORSZÁGOKBAN 

Anglia 

A zokni kandallóra akasztása Angliából 
ered, és az összes angolszász országban 
elterjedt, mint hagyományos karácsonyi 
szokás. A fagyöngy, és annak szimbolikus 
szerepe is innen ered, egyes ajtók fölé 
felakasztott növény ugyanis azt sugallja, 
hogy alatta szabad a csók. 

 

Spanyolország 

Ha valaki Spanyolországról kezd el beszélni, akaratlanul is 
az első gondolataink közé a tánc ugrik be. Spanyolország 
igencsak híres táncairól, elég csak a paso dobléra gondolni. 
Éppen ezért az itteni karácsonyi ünnepek sem maradhatnak 
tánc nélkül: az éjféli mise után kisebb rendezvények 
keretein belül lesz alkalmunk kipróbálni a táncokat. Ami 
még ennél is meglepőbb, hogy ilyenkor megszállott 
lottózásba kezdenek. Kígyózó sorokban várják ki míg 3-4 
óra múlva hozzájutnak, a kis szelvényeikhez. Ezután pedig 
közösen izgul az egész család az eredményeken. 

 

Olaszország 
 
Karácsony másnapjának estéjén a 
gyermekeket meglátogatja a Strega Buffana 
nevű jó boszorkány. Söprűjén közlekedik 
Olaszország-szerte, és a jóknak mindenféle 
finomságot, rosszaknak pedig szenet visz. 

 

Nevelés
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Norvégia 

Karácsonyeste csészényi zabkását hagynak 
a pajtában, így akarják a rossz szellemeket 
távol- tartani a háztól. A feldíszített fenyőfát 
a családok körül táncolják, 
miközben karácsonyi dalokat énekelnek. 

 

Ausztrália 
 
A Mikulás „szánját” nyolc fehér kenguru 
húzza és nyár lévén a karácsonyi vacsorát a 
szabadban fogyasztják, majd lemennek a 
tengerpartra, vagy krikettet játszanak. 

Svájc 
 
Zürichben, és más nagyvárosokban ilyenkor 
mese-villamos jár, 
amely körbe viszi a gyerekeket a városon. 
A kicsik karácsonyi dalokat énekelnek, 
közben pedig édességeket osztanak nekik. 

 

Görögország 

12 napon keresztül folyamatosan tart náluk a 
karácsony. A görögök úgy tartják, hogy a Föld 
legmélyén gonosz manók élnek. Ezek a manók az év 
közben bosszantják az embereket. A manók a házban 
mindent összetörnek, és megeszik az összes ételt. A 
manók azonban nagyon félnek a tűztől, ezért az 
ünnepi időszakban az összes görög család 
kandallójában ég a tűz. 

 

Nevelés
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Karácsonyfadísz ötletbörze 
 

Ha van otthon pár dekorkelléked és nem tudod mit kezdj vele, figyelmedbe ajánlanám ezt a néhány nagyon 
könnyen elkészíthető karácsonyfadísz ötletet. Remek dísze lehet a karácsonyfának, de ajándéknak sem utolsó. 
Készítsd el őket te is, ha van kedved! 

 

Nevelés
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Nevelés
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A Máramaros megyei Cavnic 
városában a Brondosok járása már 
300 éves múltra tekint vissza. A 
hagyomány a helyiek szerint 
összefügg az 1717-es 
tatárinvázióval, akiket állítólag a 
Brondók segítségével sikerült kiűzni 
a városból. Erre bizonyítékként egy 
követ is láthatunk a városban, amit 
Tatár oszlopnak neveznek. Felirata: 
„Până aici au ajuns tătarii în 1717” 
– vagyis „A tatárok 1717-ben jöttek 
ide”. 

A brondók fehér öltözetet, korbácsot, 
báránybőr maszkot és hámokon lógó 

harangot viselnek. 
Ez a viselet nagyon hasonlít a 

Mohácson látható busók ruhájához. 
Viszont, ha Erdély északi részén, 
Máramaros megyében járunk, ne 

keverjük össze őket a busókkal, hiszen 
hátterük és szokásaik más jelentőséggel 

bírnak. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ezt a népszokást volt szerencsém személyesen is megfigyelni, hiszem a vőlegényem 
Cavnic kis városából származik. Édesapját kérdeztem részletesebben a hagyományról. 

Nevelés



2021. téli szám Természetbarát

Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar Erdőpedagógia projekt folyóirata45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERJÚ 
Manapság hogyan képzelhető el ez 
a hagyomány?
• Ez a hagyomány csak Cavnic város és 

környékén terjedt el. Máshol egyáltalán 
nem fellelhető. Karácsonykor szoktunk 
felöltözni a jelmezekbe és járjuk a várost. 
Van, hogy az utcán is megállítanak minket, 
ilyenkor a legtöbbször fotókat csináltatnak 
velünk az emberek. 
A város lakóit keressük fel az otthonaikban, 
hogy megóvjuk őket a gonosztól az 
ünnepek alatt.

A „gonosztól való megóvást” 
hogyan kell elképzelni? 
• A jelmezen sok kolomp található, amik 

együttes hangja elég zavaró és hangos. Így, 
ha megrázzuk magunkat, vagy ugrálunk, 
akkor nagy zajt vagyunk képesek csapni. 
Ezen kívül a maszkjaink is félelmetesek, 
illetve egy korbácsunk is van, hogy 
mindenképpen eliszkoljanak a gonosz 
szellemek.

Amikor megérkezünk egy 
házhoz, akkor a házigazda kijön 

a ház elé, itt eldönti, hogy 
beenged-e minket, vagy nem. Ha 

beenged minket a házigazda, 
akkor ott is megrázzuk 

magunkat, így a hanggal kiűzzük 
a gonoszt. Miután a 

kötelességünket teljesítettük, 
természetesen a viccelődésnek 

is időt hagyunk. Mivel maszk van 
rajtunk, rejtély a lakók számára, 

hogy kik is vagyunk valójában. 
Ők megpróbálják felfedni a 

kilétünket, de mi mindent 
megteszünk azért, hogy ez ne 

sikerüljön. Például megszólalni 
egyáltalán nem szoktunk 

ilyenkor, és ha a maszkunkat 
próbálják levenni, akkor még 

morgunk is egy kicsit, hogy 
megijesszük kicsit őket.  

 

Mi történik a házon belül? 

Nevelés
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Forrás: VIDEO  Brondoşii de la Cavnic, obicei unic în România în preajma sărbătorilor de iarnă | 
adevarul.ro 

Van jelentősége, hogy kitalálják-e a kilétüket?

• Ha sikerül felfedni, hogy ki is van a jelmez alatt, 
akkor le kell venni a maszkot. Ilyenkor a 
házigazda megkínál minket mindenféle 
finomsággal. Ha nem sikerült kitalálni a jelmez 
viselőjének kilétét, akkor az a Brondos úgy 
távozik, hogy nem vehette le a maszkját. 
Viszont ilyenkor a házigazda is őrlődik, hogy 
vajon ki az, akit beengedett az otthonába.

Hogy néz ki egy Brondos jelmez? Mik alkotják?
• Fontos az aláöltözet, ugyanis a jelmez maga nem vastag. Az 

eredeti jelmezek teljesen fehérek. Egy fehér, bő szárú nadrág és 
egy hosszú ujjú fehér ing az alapja, lábbeliként pedig bocskort 

veszünk fel. A jelmez egyik legfontosabb kiegészítője vastag bőr 
deréköv, ami attól védi meg a viselőjét, hogy a sok ugrálás, 

rázkódás közben a felakasztott nehéz kolompok ne sértsék meg a 
testet. Legutoljára a maszkot vesszük fel, illetve tartozik még a 

jelmezhez egy korbács, amivel szintén a gonoszt fenyegetjük. 

Hány kolomp szokott egy jelmezen 
lenni?
•Ez változó, mindenki annyit helyez fel, amennyit 

egész nap hordozni tud. De ha átlagot kellene 
mondani, akkor a férfiak körülbelül 30 kolompot 
viselnek, ami nagyjából 12 kg-nak felel meg. 

Nők is részt vehetnek ebben a 
hagyományban?
•Manapság már a nők is be szoktak öltözni, 

illetve a gyerekek is velünk szoktak jönni, viszont 
nekik kevesebb kolomp lóg a testükön, hiszen 
azok nem könnyűek. Az eredeti hagyomány 
szerint viszont csak férfiak járnak az utcákon.  

Nevelés
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FARSANGI SZOKÁSOK 

A farsang a vízkereszttől (január 6.) 
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig 
tartó időszak elnevezése, amelyet 
hagyományosan a vidám lakomák, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek jellemeznek.  

A farsang csúcspontja a karnevál, 
hagyományos magyar nevén „a farsang 
farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó 
keddig tartó utolsó három nap, ami nagy 
mulatságok közepette, valójában 
télbúcsúztató is. 

Számos városban ekkor rendezik meg a 
híres karneválokat (riói karnevál, velencei 
karnevál), Magyarországon pedig a farsang 
legnevezetesebb eseményét, a mohácsi 
busójárást. 

 
A farsang nevének eredete 

A farsang név német nyelvterüle thez 
köthető, osztrák-bajor eredetű szó, 
amelynek első írásos megjelenését többféle 
dátumhoz is kapcsolják. 

A farsang végső szógyökere a 
‘Fastenschank’, azaz ‘böjti kocsma’ szó, 
amely többszörös szókapcsolat és 
átalakulás után nyerte el mai ‘farsang’ 
formáját. 

Ez pedig nyilvánvaló utalás a húshagyó 
keddre, mert a húsvéti böjti időszak előtt ez 
volt az utolsó nap, amikor még alkoholos 
italt lehetett fogyasztani. 

Ez az esemény szolgál nem csak a magyar, 
de több környező ország nyelvében is a 
farsangot jelölő kifejezés alapjául. 

Farsangi szokások és hagyományok 

A magyar farsangi szokások jellemzően 
néphagyományokra épülnek, mégpedig 
elsősorban német eredetű 
néphagyományokra. Legrégebbi képviselő i 
a farsangi köszöntők valamint a maszkos-
jelmezes felvonulások. 

Magyarországon 

A farsang a párválasztás időszaka volt és 
egyben fontos „esküvői szezon”, mivel a 
húsvéti böjt időszakában már tilos volt 
esküvőt tartani. 

A falvakban a legények szervezték a 
bálokat. A lányok rokonaik közvetítéséve l 
bokrétát, azaz kisebb virágcsokrot adtak a 
kiszemelt legényeknek, akik a farsang 
végén nyilvános színvallásként a kalapjukra 
tűzték a bokrétát. A báli szezon és 
táncmulatság lényege az eljegyzés volt. 

 
A mulatság vége a húshagyó kedd. 

Ez a farsang utolsó napja. A farsangtemetés 
időpontja. Ezen a napon általában 
szalmabábut vagy koporsót égettek, 
jelképesen lezárták a farsangot és a telet. 

"Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák, járják a 
bolondját, 

Dínomdánom vígalom, nincs a táncra 
tilalom, 

Maskarások bolondok, rázzátok a 
kolompot, 

Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él!" 

Nevelés
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A húshagyó keddet követi a 
hamvazószerda, ami a 40 napos nagyböjt 
kezdete. 

Mit kell tudni a Torkos Csütörtökről? 

A farsangi szokásokra jellemző volt a 
bőséges étkezés, a kiadós ételek 
fogyasztása. Húshagyó kedden éjfélkor 
abbamaradtak a mulatságok, és 
hamvazószerdán kezdetét vette a húsvéti 
böjt. A hamvazószerdát követő csütörtökön 
egy napra felfüggesztették a böjtöt, ilyenkor 
fogyasztották a farsangról megmaradt 
ételeket, kötelező volt a torkoskodás, fánkot 
és más zsíros ételeket készítettek. Húsvétig 
ez volt az utolsó alkalom a kiadós, "torkos" 
étkezésre.  

Ezen a napon az éttermek 
kedvezményekkel kedveskednek 
vendégeiknek. Ilyenkor árkedvezménnye l 
csalogatják be a torkoskodni vágyókat. 

A farsang jellegzetes étele a farsangi fánk. 
Készíts el TE is! Lepd meg vele a 
családodat! 

Hozzávalók: 

50 dkg finomliszt 

1 kávéskanál só 

2.5 dkg élesztő 

3 dl tej 

4 evőkanál cukor 

1 csomag vaníliás cukor 

1 db tojássárgája 

7 dkg margarin 

2 evőkanál porcukor 

5 dl napraforgó olaj 

Elkészítése: 

1. Az élesztőt futtasd fel a langyos 
tejben 1 evőkanál cukorral! 

2. A liszthez add hozzá a sót, a 
maradék cukrot, a vaníliás cukrot, a 
felfutott élesztőt, valamint a 

szobahőmérsékletű margarint és a 
tojássárgáját. 

3. Alaposan dagasztd ki! Meleg helyen 
kb. 1 óra alatt a duplájára kelesztjük.  

4. Lisztezett felületen 1,5 cm vastagra 
nyújtsd ki! Szaggasd ki egy közepes 
méretű, lisztezett pogácsa-
szaggatóval! 

5. A korongok közepébe hüvelykujja l 
nyomj lyukat úgy, hogy a tészta ne 
szakadjon át! 

6. Egy magasabb falú edényben 
forrósítsd fel az olajat!  

7. Közepes lángon, többször 
megforgatva karamellbarnára süsd 
meg mindkét oldalát! Vigyázz, mert 
hamar sül!  

8. Szedd ki és tedd konyhai 
papírtörlőre, amíg a felesleges olaj 
lecsöpög! 

9. Hintsd meg porcukorral! Bármilyen 
ízesítésű lekvárral kínálha tod.           

Jó étvágyat kívánok hozzá! 
 
Források:  
https://kulturvilag.blogstar.hu/2019/02/28/farsa
ngi-keszulodes-robbantja-be-a-mohacsi-
busojarast/69555/ 
https://kecskemet.imami.hu/farsang/farsangi-
szokasok-hagyomanyok 
https://www.mosthallottam.hu/erdekes/farsang-
eredete-szokasok-hagyomanyok/ 
https://www.nosalty.hu/recept/hagyomanyos-
edes-fank?adag=4#ingredients 
 
Egy kis játék a végére:  
https://kahoot.it/challenge/0496106
9?challenge- id=7e41510e-df1d-
4161-8936-
2654985dbf32_1638265478174 
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FARSANGI SZOKÁSOK 

A farsang a vízkereszttől (január 6.) 
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig 
tartó időszak elnevezése, amelyet 
hagyományosan a vidám lakomák, bálok, 
mulatságok, népünnepélyek jellemeznek.  

A farsang csúcspontja a karnevál, 
hagyományos magyar nevén „a farsang 
farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó 
keddig tartó utolsó három nap, ami nagy 
mulatságok közepette, valójában 
télbúcsúztató is. 

Számos városban ekkor rendezik meg a 
híres karneválokat (riói karnevál, velencei 
karnevál), Magyarországon pedig a farsang 
legnevezetesebb eseményét, a mohácsi 
busójárást. 

 
A farsang nevének eredete 

A farsang név német nyelvterüle thez 
köthető, osztrák-bajor eredetű szó, 
amelynek első írásos megjelenését többféle 
dátumhoz is kapcsolják. 

A farsang végső szógyökere a 
‘Fastenschank’, azaz ‘böjti kocsma’ szó, 
amely többszörös szókapcsolat és 
átalakulás után nyerte el mai ‘farsang’ 
formáját. 

Ez pedig nyilvánvaló utalás a húshagyó 
keddre, mert a húsvéti böjti időszak előtt ez 
volt az utolsó nap, amikor még alkoholos 
italt lehetett fogyasztani. 

Ez az esemény szolgál nem csak a magyar, 
de több környező ország nyelvében is a 
farsangot jelölő kifejezés alapjául. 

Farsangi szokások és hagyományok 

A magyar farsangi szokások jellemzően 
néphagyományokra épülnek, mégpedig 
elsősorban német eredetű 
néphagyományokra. Legrégebbi képviselő i 
a farsangi köszöntők valamint a maszkos-
jelmezes felvonulások. 

Magyarországon 

A farsang a párválasztás időszaka volt és 
egyben fontos „esküvői szezon”, mivel a 
húsvéti böjt időszakában már tilos volt 
esküvőt tartani. 

A falvakban a legények szervezték a 
bálokat. A lányok rokonaik közvetítéséve l 
bokrétát, azaz kisebb virágcsokrot adtak a 
kiszemelt legényeknek, akik a farsang 
végén nyilvános színvallásként a kalapjukra 
tűzték a bokrétát. A báli szezon és 
táncmulatság lényege az eljegyzés volt. 

 
A mulatság vége a húshagyó kedd. 

Ez a farsang utolsó napja. A farsangtemetés 
időpontja. Ezen a napon általában 
szalmabábut vagy koporsót égettek, 
jelképesen lezárták a farsangot és a telet. 

"Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák, járják a 
bolondját, 

Dínomdánom vígalom, nincs a táncra 
tilalom, 

Maskarások bolondok, rázzátok a 
kolompot, 

Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él!" 
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Készítette: 
Móricz Viktória 
Murai Klaudia 
Horváth Klaudia 
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Eredete 
 
A mohácsi sokácok messze földön ismert 
népszokása, a busójárás idejét a tavaszi 
napfordulót követő első holdtölte határozza 
meg. 
 
Régen Farsangvasárnap reggelétől 
Húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A 
Farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek 
öltöznek maskarába. 
 
A busójárás a más népek hiedelemvilágában is 
megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, 
oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek 
családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a 
riói és a velencei karnevállal, mint az afrikai 
népek szokásaival. 
 
 

Mohácsi 
busójárás 

Nevelés
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Legenda szerint… 
Mohácson a hagyomány eredetét a törökűzés legendájával is 
magyarázzák. 
 
A mondának – mely szerint a Mohács-szigeti mocsárvilágba menekült őslakos 
sokácok megelégelve a rabigát, ijesztő álarcokba öltözve, maguk készítette 
zajkeltő eszközökkel, az éj leple alatt csónakokkal átkelve a Dunán, kizavarták a 
törököket Mohácsról – aligha van történeti alapja. 
 
A város 1687-ben szabadult fel a török uralom alól, s a sokácság nagy arányú 
betelepítése csak mintegy tíz évvel ezután kezdődött meg. Minden bizonnyal a 
balkáni eredetű sokácok korábbi hazájukból hozták magukkal a szokást, mely 
aztán Mohácson formálódott tovább és nyerte el mai alakját. A népszokás 
megjelenéséről a XVIII. század végéről vannak az első adatok. 
 

 
 

Viseletük 
 
A busó öltözete régen is olyan volt, mint ma: szőrével kifordított rövid bunda, 
szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kötött cifra harisnyát 
húztak, lábukon bocskort viseltek. A bundát az öv vagy marhakötél fogta össze 
derekukon, erre akasztották a marhakolompot. Kezükben az elmaradhatatlan 
kereplőt vagy a soktollú, fából összeállított buzogányt tartották. A 
leglényegesebb azonban, ami a busót busóvá teszi: a fűzfából faragott, 
hagyományosan állatvérrel festett birkabőrcsuklyás álarc. 
 
Az így beöltözött busókat kísérik a jankelék, akiknek az a szerepe, hogy távol 
tartsák az utca népét, főleg a gyerekeket a busóktól. Hamuval, liszttel, ma már 
csak ronggyal vagy fűrészporral töltött zsákjukkal püfölik a csúfolódó 
gyerekhadat. 

Nevelés
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Maskara 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Kolomp, kereplő  
 

 

 

 

A lefátyolozott arcú nőket 
és a lakodalmas viseletbe 
öltözött férfiakat, továbbá a 
karneváli jelmezű alakokat 
maskarának nevezik 
Mohácson. 

Régen a tülkölő, kereplő, kolompot rázó 
és „bao-bao!”-t ordítozó busócsoportok 
tulajdonképpeni célja az volt, hogy 
házról-házra járva kifejezze jókívánságait, 
elvégezze varázslatait és részesüljön 
azokban az étel-ital adományokban, 
amiket sehol sem tagadtak meg tőlük. 

Nevelés



2021. téli szám Természetbarát

Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kar Erdőpedagógia projekt folyóirata53

 
 
 
 

 
 

A népszokás ma 
Mára a népszokás sokat veszített az eredeti hagyományokból, ám látványosság 
szempontjából sokat nyert. A mai busójárás 
a régi népszokás központjában, a Kóló téren 
kezdődik.  

A beöltözött busók, jankelék, maskarák itt 
gyülekeznek, itt találkoznak a Dunán 
csónakokkal átkelt busók az ágyús, az 
ördögkerekes, a szekeres, a kürtös, a 
teknős és más busó csoportokkal. A régi 
elöltöltős busóágyú dörejére a különböző 
csoportok a főutcán át bevonulnak a város 
főterére, ahol szabad farsangolás kezdődik. 
Ezt követően a Duna-parton és a környező 
utcákban iszonyú zajt keltve ünneplik a farsangot.  

 

Szürkületkor visszatérnek a 
főtérre és a meggyújtott óriási 
máglya körül táncolnak, 
dévajkodnak az emberekkel. 
Ezzel ér véget a 
Farsangvasárnap.  

 

 

A mohácsiak azonban kedden is 
farsangolnak, amikor is az újabb főtéri 
máglyára helyezett, telet jelképező 
koporsó elégetésével és körül 
táncolásával búcsúznak a hideg 
évszaktól, s köszöntik a tavasz 
eljövetelét. 

 

Átkelés a Dunán

Máglya égetés

Koporsó égetés

Nevelés
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KISZEHAJTÁS

Kiszejárás, kiszehajtás

A kisze többnyire menyecskének öltöztetett szalmabáb,
melyet kici, kiszőce, kicevice, banyanéven is emlegettek.
A kiszi szó egyébként korpából készült savanyúlevest, jellegzetes böjti ételt
jelent.

Mi is az a kisze?

A bábu a különböző
magyarázatok szerint

a tél, a böjt, a
betegség

megszemélyesítője
lehetett.

Nevelés
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A kiszejárást a bábu elkészítése, ruhájának összeszedése előzte meg.

Tipp:

„Lelki nagytakarításképpen” írjátok össze, mi az, amely terhet nem cipelnétek
tovább.  A cetliket akasszátok a szalmabáb nyakába, ruhájába.

(Bal oldali kép.)

2. oldal

Hogyan képzelhető el a hagyomány?

Nevelés
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Miután a bábu elkészült, a lányok énekszóval vitték végig a falun,
majd a falu végén vízbe vetették vagy elégették.

3. oldal

„Haj ki, kiszi, kiszőce, 
a másik határba. 
Gyere bé, sódar, 

a mi kis kamránkba. 
Kivisszük a
betegséget, 
behozzuk az
egészséget. 

Haj ki, kiszi, haj!”

Nevelés
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A kiszebábu megsemmisítése szertartásosan ment végbe. Levetkőztették,
szétszedték, úgy dobták a vízbe vagy elégették, és akkor a tüzet körültáncolták.

Ahol a kiszét vízbe vetették, a szalmából minden lány megragadott egy csomót,
és például Menyhén a szalmacsomó elúszásából jósoltak a férjhezmenetelre.

A kiszebábu mozgatásának, a falun való végigvitelének is jelentőséget
tulajdonítottak.

 Ipolyszécsénke:  Úgy vélték, hogy aki elsőnek felkapja, hamarosan férjhez megy.

Ipolybalog:  Az a hiedelem élt, hogy amelyik faluvégről viszik, onnan hamarosan
férjhez mennek a lányok.

Horváti, Tompa: Ha véletlenül visszafordult a bábu, attól tartottak, hogy
visszajön a betegség a faluba. Ezen kívül a vízből kiragadott szalmacsomóval
dörgölték az arcukat, hogy ne legyenek szeplősek.

4. oldal

Nevelés
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Nevelés
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Karácsonyi képeslap készítése 
 

Anyagszükséglet: 

 A/5-ös méretű színes karton 
 A/4-es méretű zöld papír 
 Mintás papírlap 
 Sárga karton 

Eszközszükséglet: 

 Olló 
 Ragasztó 
 Ceruza 
 Vonalzó 

 
Forrás 

 

1. A zöld A/4-es lapot hajtogassuk be harmonika 
szerűen. Előszőr ketté hajtjuk a zöld A/4-es 
lapot a hosszabbik oldala mentén, majd 
kinyitjuk. Behajtjuk a lap szélét egészen addig 

a vonalig, ahol a meghajtás van, majd kinyitjuk, 
és ugyanezt megcsináljuk a másik oldalra is. 
Megint kinyitjuk teljesen a lapunkat és 
behajtjuk a lap szélét egészen a legközelebbi 
hajtásvonalig, majd megcsináljuk ugyan ezt a 

másik oldalra is. Ezután hajtogassuk addig a 
lapunkat, amíg a rajtuk keletkező sávok ugyan 
akkora méretűek nem lesznek, mint a lap szélén 
lévő kisebb sávok. Ezt követően fordítsuk meg 
a lapunkat, úgy, hogy a hajtogatások az asztal 
felé nézzenek. Hajtsuk be megint a lap szélét a 

legközelebbi hajtásvonalig, majd a többi 
sávokat is felezzük meg. 

2. Nyomjuk össze a lapunkat és fordítsuk oldalra, 
úgy, hogy be tudjuk rajta jelölni ceruza és 
vonalzó segítségével, hogy mekkora méretű 
darabokat kell levágnunk.  
 5 különböző darab méretű szakaszt fogunk 
levágni. Az első szakasz 3 cm legyen, a 
második 5 cm, a harmadik 6 cm, a negyedik 7 
cm, az ötödik 8,5 cm. 

3. A színes papírlapunkból vágjunk ki egy 19 cm 
hosszú és 13 cm széles lapot. Ezt ragasszuk rá 

az A/5-ös kartonpapírra. Hajtsuk félbe a 
kartonpapírt, hogy a mintás papírlap legyen 
belül, majd nyissuk ki. 
 

Nevelés
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4. Jobb oldalra kezdjük el felragasztani a levágott 
csíkokat, ebből lesz a fenyőfánk. A leghosszabb 
csíkkal kezdjük, ez lesz a fenyőfa alja, ezért a 
lap alja felé kell felragasztanunk. Fontos, hogy 
a lap közepétől beljebb legyen a csík, egy fél 
centi távolságra ragasszuk fel. A harmonika 
csíkunknak csak az egyik oldalát ragasztózzuk 
be előszőr.  

5. Ezt követően a harmonika csíkot nyomjuk le az 
ollóval, vagy valamilyen nehezebb tárggyal, 
hogy jól odaragadjon és ne mozduljon el. 
Körülbelül fél centivel feljebb ragasszuk fel a 7 
cm-es csíkunkat, majd megint fél centivel 
feljebb a 6 cm-es csíkunkat, ezután az 5 cm-es 
csíkunkat, míg végül a 3 cm-es csíkunkat is 
ragasszuk fel. 

6. Miután felragasztottuk a csíkokat, vágjunk ki a 
sárga, vagy akár arany kartonból egy csillagot. 
Ezt ragasszuk fel a legkisebb csík fölé, a hajtás 
közepébe. Ez lesz a fenyőfának a csúcsdísze. 

7. Ragasztozzuk be egyenként a csíkokat is, úgy, 
hogy a képes lap másik oldalra is fel tudjuk őket 
ragasztani. Miután beragasztóztuk őket, 
próbáljuk meg egy kicsit lefogni, hogy ne 
ugorjanak szét, és hajtsuk rá a másik oldalt, 
majd jól nyomjuk rá a képeslap másik felét, és 

várjunk fele egy kicsit, hogy jól oda tudjon 
ragadni. 

8. Miután letelt a várakozási idő, óvatosan 
nyissuk szét a képeslapunkat, és már el is 
készültünk vele. 

Forrás  

 

 

 

Levél címzése: 
Miután elkészítettünk egy ilyen gyönyörű 
képeslapot címezzük meg a levelünket. Itt egy 
példa, ami segíthet ebben: 

Forrás 

Készítette: Szabó Angelika 

Nevelés
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Természetes anyagból, saját kezűleg készített ajándékok 

Milyen ajándékkal lepjük meg szeretteinket? 
 

Készítette: Pozsgai Krisztina, Májné Kukoda Bernadett
 

A mai bőséges árukínálatot látva szinte elképzelhetetlen, hogy például a XX. század közepén 
nem roskadoztak a polcok ünnepek előtt a karácsonyi ajándéknak szánt tárgyaktól. Abban 
az időben inkább olyan tárgyakat ajándékoztak az emberek, amit maguk el tudtak készíteni. 
(pl.: sál, kötött zokni, kézzel varrt baba, bababútor, amit az édesapa vagy a nagypapa 
készített) 

Ebben a cikkben szeretnénk nektek ötleteket adni, hogy milyen saját készítésű, természetes 
alapanyagból készült ajándékkal tudjátok meglepni szeretteiteket. 

A saját készítésű ajándékokon látszik igazán a másikra figyelés. A saját idődből szánsz az 
elkészítésére, és alkotás közben arra tudsz gondolni, akinek készíted a meglepetést. Az így 
készült ajándékokba az ember tényleg szívét-lelkét beleadja.  

Már csak két hét és itt a karácsony. Készülj valami szép saját készítésű ajándékkal te is! 

 

 

1. Szív medál, szeretetünk jeléül!  
Tűnemez technikával készíthetjük el az itt bemutatott szívet.  

 

piros szalaggyapjú                                                                     
nemezelő tű 
kezdőknek gyűszű 
szivacs (akár mosogatószivacs) alátétnek 
szív alakú sütemény kiszúró forma           
 
(A szalaggyapjú és a nemezelő tű kreatív boltokban 
beszerezhető.) 
A tűnemezelés technikáját az alábbi videóban megnézhetitek: 
https://www.youtube.com/watch?v=fU6tihDWHhQ&t=187s 
 
 
 
 
 
 

Anyagszükséglet: 

Nevelés
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● A sütemény kiszúrót tedd a szivacsra és kezdd el belerakni a 

letépett szalaggyapjút. A gyapjú tépésénél arra figyelj, hogy 

könnyedén szakítsd, ne erővel tépd.  

 

 

 
 
 

● Kezdd el a tűvel böködni a gyapjút. Érdemes először a szélén 
kezdeni, hogy kialakuljon a forma. A tűt óvatosan böködd, nem 
kell mélyre szúrni vele, ahogy érzed, hogy a szivacsot szúrod 
már ki is húzhatod. Minél többször böködjük meg az anyagot, 
annál tömörebb felületet kapunk. A böködést lágyan, ne erőből 
csináld.  

 
 

● Mikor szépen összeállt a gyapjú, vedd le a kiszúró formát és a tűvel alakítsd a szív 
formáját. A közepén tedd hangsúlyosabbá a szív bemélyedését. A tű segítségével 
szépen lehet formázni a szívet.  

     
 

● Az elkészült szívre egy fém karikát rakva bőrre medálként, vagy egy nagy karikár 
kulcstartóként is ajándékozhatod. Én medált készítettem belőle. (Más formát is 
kipróbálhatsz. Lefotóztam egy levél mintás medált is.)  

          
 

 

2. Tűnemezelés folyamata 

Nevelés
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2. Meleg fények az ünnepre! 
 
Ezzel az egyszerű mécsessel hangolhatod az egész családot az ünnepekre. Csak egy pár 

olyan dologra lesz hozzá szükséged, amit otthon is megtalálsz. Nem igényel különösebb 

utánjárást az anyagok beszerzése.  

1. Készíts elő mindent amire szükséged lehet: 

1 db, A3-as fehér kartonlap 

vonalzó, ceruza 
papírvágó, ragasztó 
színespapír, lepréselt levelek 
dunsztosüveg, teamécses 

2. Rajzold fel a mécses keretét a feltetett laprra.  

Méret: h:32 cm 
             sz: 13 cm 
A választó részek 1cm szélesek, a két széle, 
 amit összeragasztunk 1.5 cm. 
 

 

3.Vágd ki a felrajzolt “ablakokat”, 

4. A pauszpapírra ragassz színes papírokból “hegyeket és 

völgyeket. Szebb lesz az eredmény ha téped a papírt. 

 

 

 

5. Ragaszd rá a keretet a pauszpapírra és illeszd a faleveleket bele a kompozícióba. 

Nincs más hátra mint leoltani a lámpát, meggyújtani a mécsest és gyönyörködni a kis 

mécsesben. 

 

 

 

 

Nevelés
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Ugyanezel a technikával készíthetsz különböző technikákkal mécseseket. A levelek 

lenyomatát is használhatod, vagy egyszerűen rajzolsz a pauszpapírra mindenképpen ünnepi 

hangulatot varázsolhatsz a lakásba és örömet szerezhet szeretteidnek csak egy kis  fantázia  

kell hozzá. 

 

 

A végére még szeretnék pár fényképpel ötleteket adni az ajándékkészítéshez:  

● festés kövekre akril festékkel   tobozból asztaldísz 

  
kép forrása: https://gablili.blog.hu/2011/11/13/kozeledik_682 

 

Jó alkotást és boldog karácsonyt minden kis alkotónak! 

Nevelés
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Újrahasznosító barkácsolás 

 Készítette: Csiszár Viktória 
 
 
A lakásban számtalan olyan dolgot találunk, ami ha kiürül, az rögtön a szemetesben végzi.  
Fontos, hogy próbáljuk meg csökkenteni a hulladékot, így egy kis képzelőerővel ezekből a 
haszontalannak gondolt holmikból egyedi használati tárgyakat tudunk készíteni. 

 

1. PET persely 
 
Szükséged lesz: 
- egy tiszta, nagyobb (1.5-2 literes) PET palackra 
- csomagolóanyagra, tapétára vagy akár mintás textilre (a kinőtt pólód, lyukas 

farmerod is tökéletes erre a célra) 
- ollóra, filctollra, fonalra 
-  
Elkészítése: 
1. A palack közepéből vágj ki keresztbe egy kisebb csíkot. A 

képen bejelöltem filctollal, ha kell, ehhez a művelethez kérd 
szüleid segítségét! 

2. A palack két vágott felét dugd össze (itt tudod majd 
széthúzni, ha kiürítenéd). Így az eredetinél kicsit kisebb, de 
merevebb palackod lesz. 

3. Az előkészített anyagból vágj egy akkora csíkot, hogy a 
palackot szélei körbeérje, majd egy fonallal többször 
áttekerve rögzítsd hozzá. Ne használj ragasztót, különben 
később nem tudod széthúzni a perselyt! A fonalat alul csomózd össze és a tetejére 
vágj egy megfelelő méretű nyílást a pénznek (itt is kérheted szüleid segítségét!) 

4. Rajzolj rá szemeket és kész is a saját perselyed!  

 
             
 
 
  Jó gyűjtögetést! ☺  

1-2. 

3. 

Nevelés
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2. Mécsestartó, ceruzatartó 
 
Ezt a kisebbek is könnyedén elvégezhetik, néhány 
egyszerűbb anyag kell hozzá: 
- egy tiszta, kisebb dunsztosüveg (bébiételes üveg) 

vagy tompa szélű konzervdoboz (macskaeledeles 
tökéletes) 

- textil, szalvéta, csomagolópapír, függönydarab.. 
bármi, amit az oldalára ragasztanál 

- fonal, ecset, olló 
- csiríz a ragasztáshoz (a receptet a cikk alján találod) 

1. készítsd elő az alapanyagokat, mérd le majd vágd 
méretre az anyagot, amivel körbeborítod, majd 
készítsd el a csirízt. 

2. az üveg/ konzervdoboz felületére ecsettel vagy egy 
régi, kidobásra szánt fogkefével vidd fel a csirízt. 
Egyszerre ne kend le az egészet, mert könnyen kicsúszhat a kezedből! 

3. a ragasztós felületre helyezd rá a borítást, majd finoman nyomkodd rá. Vigyázz, erős 
nyomás hatására elcsúszhat, ne kapkodj! Amikor körbeértél, a végén az anyagnak 
kend le és rögzítsd. Ezzel kész is a neheze! 

4. a nyakánál díszítheted fonallal, illetve ha ügyes vagy varrhatsz, ragaszthatsz rá 
gombot, terméseket, ág darabkákat, kisebb kavicsokat, csigaházakat, kagylókat, 
filcből kivágott figurákat… 
 

 
 
 
Ennyi volt az egész. Ugye, hogy nem volt nehéz? ☺ 

  

Nevelés
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3. Fűszer/ virágjelölő  
 
Szerencsére sok kertben megtalálhatóak különféle fűszernövények, amik a finom 
ízükön túl a gyógyhatásukról is ismertek. Érdemes egy szépen kialakított ágyást 
készíteni nekik, meghálálják a gondoskodást! Készítsünk hozzájuk jelölőtáblákat! 
Ehhez mindössze: 
- egy kiürült (és tisztára mosott) tusfürdős flakonra 
- egy filcre és  
- ollóra van szükségünk. 

1. A flakonra rajzoljuk rá a táblánkat, majd vágjuk körbe. Vigyázz, ez vastagabb 
műanyag, mint az ásványvizes flakon, ha úgy érzed, kérd ehhez egy felnőtt 
segítségét! 
 

2. Írd rá alkoholos filccel (ezt nem mossa le az eső) a növény nevét és a gyökerére 
vigyázva szúrd mellé a földbe.  

 
 
A másik oldalára ráírhatod a neved, így 
tudják a többiek is, hogy arról a 
növényről  
Te gondoskodsz!  
 
Jó kertészkedést! ☺ 
 
 
 
 

 
 
 

4. Könyvjelzők apróságokból 
Itt csak a képzelet szabhat határt, könyvjelzőt nagyon sok alapanyagból 
készíthetünk.  
 

a) Filcből és gémkapocsból egyszerűbb oldaljelölő: 
- egy nagyobb gémkapocsra, egy darab filcanyagra, tűre és 

cérnára van szükség. 
1. Vágd ki a kívánt formát a filcből (ha ügyes vagy, keress egy 

másik anyagot, abból ugyanazt vágd ki kisebb méretbe és 
varrd rá az előzőre.) Óvatosan bánj a tűvel! 

2. Végül pár öltéssel rögzítsd a gémkapcsot a forma 
hátuljához!  
Kész is vagyunk ☺ 

b)  Bonyolultabb könyvjelző – több oldal jelöléséhez 
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Felhasznált alapanyagok: 
- műanyag pálcika 
- filcanyag 
- fonal 
- gyöngy 
- vatta/vatelin 
- olló 
- tű, cérna 
 

Elkészítése: A filcből levél, illetve 
szív formákat vágtam, mindből 2-2 
darabot. A leveleket varrással 
rögzítettem, a színben hozzáillő 
fonalakból fonatot készítettem. A 
pálca végére kötöztem a fonatot és a leveleket egy-egy darab 
fonállal-ha ügyesen dolgozol, nem szükséges ragasztót 
használnod! Erős fonalat használj és jól kötözd meg a végén! Az 
egyik szívformára gyöngyöket varrtam, majd a két szív formát 
összeöltöttem addig, hogy az ujjam egy helyen még beférjen. Ott 
benyomkodtam a vattát, majd teljesen végig varrtam. Az 
elkészült szívet a fonat végére kötöztem. És így egy eszközzel 

egyszerre három oldalt tudok 
megjelölni. Kissé 
időigényes, de az 
elkészült alkotás 
örökéletű darab lesz! 
 
Jó olvasást! ☺ 

 

 

 

 

 

Csiríz: 
ez egy egyszerűen elkészíthető természetes alapanyagokból készített ragasztó, ami a 
környezetre nem ártalmas.  

Elkészítése: Öntsünk a lábasba kb. 2 dl hideg vizet, tegyünk bele 3 kicsit púpozott 
teáskanálnyi finomlisztet, s alaposan keverjük el. Közepes hőfokon főzzük a keveréket pár 
percig, míg híg puding állagú masszát kapunk. Ezzel kész is a ragasztó. Öntsük egy kisebb 
hőálló üveg vagy fém tálkába, várjunk míg kissé kihűl és máris használható.  

Tipp: A csirizt nem muszáj frissen elhasználni, lefedve hűtőben akár egy hétig is tárolható. 
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Nevelés

Forrás: https://www.mme.hu/letoltheto_anyagok


